PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OR-03.0003.4242.2022

Kraków,

2 3 SIE. 2022

Pani
Małgorzata Jantos
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani wystąpienie w sprawie mieszkaniowej, przekazane przez Pana
Michała Drewnickiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa 16 sierpnia 2022 r.,
uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) interpelacja dotyczy spraw
o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego
będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacja nie jest natomiast
narzędziem służącym do operacyjnego zarządzania wybranymi zagadnieniami danej tematyki
za pośrednictwem prezydenta miasta.
Ponadto informuję, że podstawę rozpatrzenia sprawy o przyznanie lokalu socjalnego
stanowi wniosek wraz z pełną dokumentacją, niezbędną do wykazania spełnienia kryteriów
wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
złożyła wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej 29 kwietnia 2022 r. Wniosek ten nie
została
spełniał wymogów formalnych i pismem z 2 czerwca 2022 r.
wezwana do uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania. Korespondencję doręczono 7 czerwca 2022 r. na wskazany we wniosku adres do
korespondencji (zwrotne potwierdzenie odbioru przez dorosłego domownika znajduje się
w aktach sprawy). Wniosek w wymaganym terminie nie został uzupełniony.
wniosła o cofnięcie wniosku
Pismem z 29 czerwca 2022 r.
o przyznanie mieszkania socjalnego oraz umorzenie postępowania. Zgodnie z obowiązującą na
dzień złożenia wniosku uchwałą nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń oraz na prośbę wnioskodawczyni wniosek nie został
rozpatrzony. O sposobie załatwienia wniosku z 29 kwietnia 2022 r.
została poinformowana przez Wydział Mieszkalnictwa UMK pismem z 7 lipca 2022 r., które
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych]

zostało doręczone 18 lipca 2022 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przez dorosłego
domownika również znajduje się w aktach sprawy}.
W przypadku podtrzymania woli ubiegania się o gminną pomoc mieszkaniową, wniosek
powinni złożyć w nieprzekraczalnym
w tej sprawie
okresie od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r.
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Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Mieszkalnictwa
3.Aa
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o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa
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