
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1 
50 -  153 Wrocław 
Wydział Nadzoru i Kontroli

Wrocław, dnia 20 grudnia 2017 r.

NK-N.40.145.2017.SP1

Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie, 
Prezydenci Miast 
Województwa Dolnośląskiego

Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprasza na 
szkolenie dotyczące zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. oraz 24 stycznia 2018 r. od 
godziny 10:15 w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, sala Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego -  sala nr 1222 (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław). W załączeniu program szkolenia.

Jednocześnie z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na każdy dzień szkolenia, proszę 
o wskazanie na adres poczty elektronicznej nk@duw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15 stycznia 2018 r.: preferowanej daty szkolenia (23 albo 24 stycznia) oraz imienia, 
nazwiska i stanowiska służbowego jednej osoby oddelegowanej na szkolenie.

Z poważaniem

Małgorzata Hasiewicz 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Nadzoru i Kontroli

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Sporządził: Sebastian Pięta -  Kierownik Oddziału Nadzoru (tel. 71 340 69 34)
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1 
50 -  153 Wrocław 
Wydział Nadzoru i Kontroli

Program szkolenia

Temat szkolenia: Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce szkolenia: sala Sejmiku Województwa Dolnośląskiego -  sala nr 1222 (budynek 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław)

10:15  -  10:30  Powitanie uczestników  szkolenia.

10:30  -  12:00 

P rogram  szkolenia:

1) C harakterystyka aktu praw a m iejscow ego

2) Z asad y  konstruow ania aktu praw a m iejscow ego

3) Istotne n aruszen ie  praw a -  czym je s t?

4) P odstaw a praw na z a sa d  w ynajm ow ania lokali z gm innego zaso b u  m ieszkaniow ego, przykłady

istotnego n aruszen ia  praw a

5) Z asad y  w ynajm ow ania lokali w chodzących w skład m ieszkaniow ego zaso b u  gminy w św ietle 

judykatury.

12:00  -  12:15  Przerw a

12:15  -  13:30  P anel dyskusyjny -  zagadn ien ia  praktyczne 

13:30  Z akończenie  szkolenia
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