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                                             Uchwała nr 49/XXVI/2016                

                                       R a d y   D z i e l n i c y   T a t a r y                                      

                                          z dnia 6 grudnia 2016 r.

 w sprawie:  komunikatu OZB Tatary o oferowaniu usługi adminstrowania budynkami w 
          Osiedlu Tatary przez nieokreślony podmiot.

Na podstawie postanowień § 5, ust. 1 oraz w związku z  §13, ust. 1, p. 1 i 2 Statutu Rady
Dzielnicy Tatary stanowiącego załącznik do Uchwały nr 633/XXIX/2009 Rady Miasta z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Tatary, Rada Dzielnicy  uchwala, co
następuje:

 § 1 

Rada Dzielnicy  Tatary zapoznała  się  z  komunikatem OZB w sprawie  oferowania  usługi
administrowania  nieruchomościami  budynkowymi  w  Osiedlu  Tatary  przez  nieokreślony
podmiot, wysłuchała też grupę mieszkańcow obecnych w tej sprawie na jej posiedzeniu. 

Rada Dzielnicy Tatary,  po  przeprowadzonej  debacie,   przyjęła  w tej  sprawie stanowisko
stanowiące załącznik nr 1 do ninejszej uchwały.

 § 2

Rada Dzielnicy Tatary postanawia powyższe stanowisko przedstawić mieszkańcom Osiedla
Tatary poprzez wywieszenie go na tablicach informacyjnych oraz przedłożyć go Zarządowi
Nieruchomości Komunalych oraz OZB Tatary.

§ 3

Wykonanie  Uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Uchwały 
Rady Dzielnicy Tatary 

nr 49/XXVI/2016
z dnia 6.12.2016r. 

S t a n o w i s k o
Rady Dzielnicy Tatary

w sprawie informacji o nowych administratorach nieruchomości budynkowych 
w Osiedlu Tatary

Rada Dzielnicy Tatary, po przeprowadzonej rozmowie z grupą mieszkańców  na
posiedzeniu plenarnym w dniu 6 grudnia 2016 r., oświadcza że nie ma wiedzy          o
nowych  kandydatach  na  administratorów  nieruchomości  budynkowych  w  Osiedlu
Tatary, tj. nikt nie przedstawił Radzie takiej oferty dla mieszkańców,  do ewentualnej
oceny . 
Nikt też z mieszkańców nie przedstawił dotychczas członkom Rady Dzielnicy takiej
oferty do ewentualnej oceny, czy też nawet do wiadomości.
Z  tego  też  względu  Rada  nie  może  zająć  ewentualnego,  aprobującego  ofertę,
stanowiska.

Rada  Dzielnicy  Tatary  przyjęła  do  wiadomości  komunikat  OZB  Tatary
rozpowszechniony wśród mieszkańców Osiedla, nie podzielając oceny o kandydacie
na administratora budynkami z uwagi na całkowity brak wiedzy na jego temat.

Rada Dzielnicy Tatary zarazem podkreśla, że nie może zastępować uprawnień
wspólnot mieszkaniowych, które są jedynie władne wybierać swoich administratorów.

Rada  Dzielnicy  Tatary  deklaruje  zarazem  wolę  współdziałania  ze  wspólnotami
mieszkaniowymi w sprawie dotychczasowej ich współpracy z OZB, czy też w ewentualnej
ocenie nowych kandydatów do administrowania budynkami.


