Uchwała Nr 14/2008/2009
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 23 września 2008 roku
w sprawie:

wyboru członków senackiej Komisji Mieszkaniowej w kadencji organów Uczelni
2008 - 2012
§1

Działając na podstawie § 52 ust. 2 i 3 pkt 7 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 23 września 2008 roku, postanawia
powołać senacką Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej komisją, na kadencję organów Uczelni 2008 –
2012, w następującym składzie:
- dr Andrzej Ojrzanowski (przewodniczący),
-

dr Janusz Matusiak,

-

dr Paweł Targosiński,

-

BoŜena ŁyŜwa,

-

Waldemar Madej,

-

Alicja Barycka.

Komisja moŜe powołać spośród swojego składu sekretarza komisji.
§2
1. Do stałych zadań komisji będzie naleŜało inspirowanie i opiniowanie, przygotowywanie i
wnoszenie pod obrady Senatu, a takŜe na wniosek Rektora, działań z zakresu gospodarki
zasobami mieszkaniowymi Uczelni, a w szczególności:
a. Inspirowanie i kształtowanie wytycznych do prowadzenia przez organy Uczelni
polityki w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
b. Wydawanie opinii dotyczących przydziału lokali mieszkalnych będących w
dyspozycji Uczelni jej pracownikom.
c. Wydawanie opinii dotyczących sprawozdań z realizacji przez organy Uczelni, a w
szczególności Kanclerza, zadań z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Uczelni, w tym lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi w działalności statutowej
Uczelni jako pokoje hotelowe.
d. Wydawanie opinii, co do wysokości opłat z tytułu zamieszkiwania w lokalu
mieszkalnym będącym w dyspozycji Uczelni oraz zasad ich pobierania.
e. Opiniowanie innych działań i decyzji z zakresu gospodarki mieszkaniowej Uczelni
podejmowanych przez jej statutowe organy, a w szczególności Rektora, Senat i
Kanclerza.
2. Komisja zobowiązana jest równieŜ do wydawania doraźnych opinii na polecenie
Przewodniczącego Senatu lub członków Senatu w liczbie pięciu.
3. Wszelkie zmiany w składzie komisji wymagają formy aneksu do niniejszej Uchwały.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF w Warszawie

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

