
ZARZl\DZENIE NR 0050.17.2023 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 6 lute go 2023 r. 

w sprawie powolania Komisji ds. naboru wniosk6w 0 zawarcie um6w najmu lokali 
mieszkalnych w budynku przy ul. przemyslowej w Baboszewie, 

budowanych w ramach inwestycji realizowanej 
przez Spoleczn~ Inicjatyw~ Mieszkaniow~ P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40 t. j.), w zwiC\.zku z uchwalC\. nr XL V.338.2022 z dnia 27 pazdziemika 2022 r. 
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk6w 0 zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez SpolecznC\. Inicjatyw(( 
MieszkaniowC\. P6lnocne Mazowsze Sp. z o. 0., w tym okreslenia kryteri6w pierwszeilstwa 
i zasad przeprowadzenia oceny punktowej, zarzC\.dzam co nast((puje: 

§ 1 
Powoluj(( Komisj(( ds. naboru wniosk6w 0 zawarcie um6w najmu lokali mieszkalnych 
w budynku polozonym na dzialce nr 273/4 przy ul. Przemyslowej w Baboszewie, budowanych 
w ramach inwestycji realizowanej przez SpolecznC\. Inicjatyw(( MieszkaniowC\. P6lnocne 
Mazowsze Sp. z 0.0. z siedzibC\. w Ciechanowie. 

W sklad Komisji wchodzC\.: 

- Justyna Solecka 
- Adrianna Swierkocka 
- Anna Lukasiewicz 
- Magdalena Bogdailska 

§2 

przewodniczC\.cy Komisji, 
zast((pca przewodniczC\.cego Komisji, 
sekretarz Komisji, 
czlonek Komisji. 

§3 
Komisja rozpoczyna prac(( z dniem powolania. 
Komisja koilczy prac(( z dniem wylonienia najemc6w wszystkich lokali mieszkalnych oraz 
sporzC\.dzenia ostatecznej listy najemc6w. 

§4 
Regulamin pracy Komisji stanowi zalC\.cznik do niniejszego zarzC\.dzenia. 
Regulamin pracy Komisji zawiera szczeg610wy zakres obowiC\.zk6w Komisji w tym okresla: 
organizacj((, sklad, tryb pracy oraz zakres obowiC\.zk6w czlonk6w Komisji w celu zapewnienia 
sprawnosci jej dzialania, indywidualizacji odpowiedzialnosci jej czlonk6w za wykonywane 
czynnosci oraz przejrzystosci jej prac. 

§ 5 
ZarzC\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 0050.17. 2023 
Wajta Gminy Baboszewo z dnia 61utego 2023 r. 

REGULAMIN PRACY KOM1SJI 
ds. naboru wniosk6w 0 zawarcie urn6w najrnu lokali rnieszkalnych w budynku przy 

ul. Przernyslowej w Baboszewo, budowanym w rarnach inwestycji Spolecznej 1nicjatywy 
Mieszkaniowej P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. z siedzib'l w Ciechanowie 

§ 1 
Zadania Kornisji ds. naboru wniosk6w 

Zadaniem Komisji jest: 
1. Rozpatrzenie i ocena formalno-merytoryczna wniosk6w zlozonych przez osoby 

ubiegaj'lce si{( 0 zawarcie um6w najmu lokali rnieszkalnych w budynku przy 
ul. Przemyslowej w Baboszewo, budowanym w ramach inwestycji S1M P61nocne 
Mazowsze Sp. z 0.0. z siedzib'l w Ciechanowie, w szczeg61nosci z: 

a) niniejszym Regulaminem, 
b) zarz'ldzeniem W6jta Gminy Baboszewo Nr 0050.16.2023 z dnia 61utego 2023 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w oraz okreslenia wzoru wniosku 
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Przemyslowej 
w Baboszewie, budowanym przez S1M P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. z siedzib'l 
w Ciechanowie, 

c) uchwal'l XLV.338.2022 z dnia 27 pazdziernika 2022 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania naboru wniosk6w 0 zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego, budowanego w rarnach inwestycji realizowanej przez Spoleczn'l 
1nicjatyw{( Mieszkaniow'l P61nocne Mazowsze Sp. z o. 0. , w tym okreslenia 
kryteri6w pierwszenstwa i zasad przeprowadzenia oceny pUnktowej. 

2. Sporz'ldzenie ostatecznej listy najemc6w lokali mieszkalnych. 

§ 2 
Sklad osobowy i obowi'lzki czlonk6w Komisji ds. naboru wniosk6w 

1. Komisj{( powoluje W6jt w skladzie od czterech os6b. 
2. Pracami Komisji kieruje przewodnicz'lcy, kt6ry w szczeg61nosci: 

1) wyznacza terminy posiedzen Komisji , 
2) dokonuje podzialu prac pomi{(dzy czlonk6w Kornisji z jednoczesnym 

wyznaczeniem terminu ich wykonania, 
3) informuje W6jta 0 problernach zwi'lzanych z pracami Kornisji, 
4) wnioskuje do W6jta w uzasadnionych przypadkach 0 dokonanie zmlan 

w skladzie osobowym Komisji, 
5) przedklada do zatwierdzenia W6jtowi lub osobie upowaznionej projekty 

dokument6w przygotowanych przez Komisj€(, 
6) nadzoruje prawidlowosc i terminowosc przebiegu post{(powania. 

3. Zast@ca przewodnicz'lcego Komisji wykonuje zadania powierzone rnu przez 
przewodnicz'lcego Komisji. W czasie nieobecnosci przewodnicz'lcego Komisji, 
zast@ca kieruje pracarni Komisji, zast@uj'lC i wykonuj'lc obowiClZki przewodnicz'lcego 
Kornisji wynikaj'lce z niniejszego Regulaminu. 

4. Do zadait sekretarza Komisji nalezy w szczeg6lnosci: 
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1) podawanie do publicznej wiadomosci informacji i dokumentow zleconych przez 
przewodnicz~cego, 

2) osobista i telefoniczna obsluga wnioskodawcow, 
j) :mmodzicln<a, doldadne, terminowe sporz~dzanie dokumentacji w sprawie naboru 

wnioskow 0 zawarcie umow najmu lokali mieszkalnych w budynku przy 
ul. Przemyslowej w Baboszewo, w tym protokolow z posiedzen Komisji, 

4) sporz~dzenie projektu listy najemcow, 
5) przygotowywanie projektow pism, 
6) obsluga techniczno-organizacyjna Komisji. 

5. Czlonkowie Komisji wykonujllswoje obowi~zki zwictZane z udzialem w pracach Komisji 
w ramach obowi'l.zkow sluzbowych, w szczegolnosci zapoznaj'l. sit( ze wszystkimi 
wnioskami i dokumentami w sprawach zawarcia umow najmu lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Przemyslowej w Baboszewo oraz wykonuj'l. polecenia 
przewodnicz'l.cego Komisji. 

6. Dla waznosci decyzji podjt(tej przez Komisjt( konieczna jest obecnosc co najrnniej 
polowy jej skladu, w tym przewodnicz'l.cego lub jego zastt(pcy. 

7. Rozstrzygnit(cia zapadaj'l. wit(kszosci~ glosow. W przypadku rownej liczby glosow, 
rozstrzyga glos przewodnicz'l.cego (w przypadku jego nieobecnosci - zastt(pcy). 

8. Czlonkowie Komisji pelni'l. swoje funkcje do czasu zakonczenia postt(powania, 
tj. sporz'l.dzenia ostatecznej listy najemcow. 

§ 3 
Zasady naboru, weryfikacja i ocena wnioskow 

1. Kazdy wplywaj'l.cy wniosek bt(dzie rejestrowany w Kancelarii Urzt(du, oznaczony dat'l. 
i godzin'l. wplywu. 

2. Komisja weryfikuje wnioski wedlug kolejnosci ich wplywu. 
3. W przypadku zlozenia wniosku niekompletnego lub niespelniaj'l.cego warunkow 

formalnych, Komisja wzywa wnioskodawct( do uzupelnienia brakow formalnych 
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisernnego wezwania. W tresci wezwania Komisja 
wskazuje braki formalne wniosku oraz pouczenie, ze nieuzupelnienie brakow 
w wyznaczonym terminie bt(dzie skutkowac pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku w'l.tpliwosci co do wiarygodnosci danych zawartych we wniosku 
i oswiadczeniach zlozonych przez wnioskodawct( lub osoby wchodz'l.ce w sklad 
gospodarstwajego domowego, Komisja moze z'l.dac dostarczenia innych, dodatkowych 
dokumentow w sprawie. 

5. Preferowana kwota partycypacji w kosztach - wklad wlasny Wnioskodawcy, zakladana 
jest na poziomie 30% i zostanie okreslony w odrt(bnej umowie. 

6. Zakonczenie weryfikacji i oceny wnioskow przez Komisjt( wedlug kryterium 
pierwszenstwa i dodatkowych kryteriow pierwszenstwa nastllPi w terminie me 
dluzszym niz 60 dni od dnia, w kt6rym zakonczyl sit( nab6r wniosk6w. 

7. Po zakonczeniu weryfikacji i oceny wnioskow Komisja sporz'l.dza listt( najemc6w. 
Lista najemcow zostaje przekazana Spolecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Polnocne 
Mazowsze Sp. z 0 .0. Ponadto, lista zawieraj'l.ca numer zlozonego wniosku oraz liczbt( 
punktow podlega publikacji na stronie internetowej Urzt(du oraz na tablicy ogloszen 
w siedzibie Urzt(du. 
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§4 
Tryb odwolawczy 

1. Wnioskodawca moze wniese skargl:( do W6jta Gminy Baboszewo na czynnosci 
podejmowane przez Komisjl:(. Skarga winna bye wniesiona, po ogloszeniu listy 
najemc6w, w terminie 14 dni od daty dorl:(czenia wnioskodawcy pisemnej informacji 
dotycz'l:.cej zakwalifikowania sil:( b'l:.dz niezakwalifikowania sil:( na listl:( najemc6w. 

2. Skargl:( wniesion'l:. po terminie pozostawia sil:( bez rozpatrzenia 0 czym wnioskodawca 
zostaje poinformowany. 

3. W6jt Gminy Baboszewo rozpatruje skargl:( w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
W przypadku stwierdzenia przez W 6jta nieprawidlowosci w dzialaniach czlonk6w 
Komisji ds. naboru wniosk6w, Komisja dokonuje ponownej procedury weryfikacji 
wszystkich zlozonych wniosk6w. 

4. Do czasu rozpatrzenia skargi przez W6jta zostaj'l:. wstrzymane czynnosci zwi'l:.zane 
z najmem lokali mieszkalnych. 

§ 5 
Zakonczenie procedury naboru wniosk6w 

W terminie 14 dni, po zakonczeniu procedury rozpatrywania skarg, ostateczna lista najemc6w 
zostaje przekazana Spolecznej lnicjatywie Mieszkaniowej P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. 

Ponadto, lista zawieraj'l:.ca numer zlozonego wniosku oraz liczbl:( punkt6w podlega publikacji 
na stronie intemetowej Urzl:(du oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzl:(du. 

w~· \ .... 
mgr ini. Bogdan z Pietruszewskl 
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