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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y nr XIV/83 /2007
Rady Gminy Malanów
z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2008 r.

DOTACJE CELOWE Z BUD¯ETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAÑ ZLECONYCH DO REALIZACJI
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UCHWA£A Nr XIV/85/2007 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Malanów na lata 2008-2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pó. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z pón. zm.) Rada Gminy Malanów uchwala
co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê do realizacji Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na

lata 2008  2012, który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Ireneusz Augustyniak
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XIV/85/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MALANÓW NA LATA 2008 - 2012
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia ogólne.

Prognoza wielkoci oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych latach, z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Malanów na lata 2008-2012 zwanym w
dalszej treci Programem ma za zadanie stworzyæ podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów oraz ustaliæ strategiê dzia³ania w³adz
samorz¹dowych w zakresie szeroko pojêtej polityki mieszkaniowej, która winna tworzyæ warunki do zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.
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1. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Malanów
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2. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê mieszkañ Wójt Gminy
Malanów zarz¹dzeniem mo¿e przekszta³caæ lokale mieszkalne w ca³oci lub czêci, w zale¿noci od zaistnia³ych
potrzeb na mieszkania socjalne.
3. Na mieszkania socjalne mog¹ byæ wynajmowane lokale
od osób prywatnych w miarê posiadanych rodków na ten
cel w bud¿ecie.
4. Stan techniczny budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Malanów jest zró¿nicowany i
zale¿y od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposa¿enia w instalacje. Celem Gminy Malanów jest niedopuszczenie do pogarszania siê stanu technicznego budynków
i przeprowadzanie bie¿¹cych lub nawet generalnych remontów w zale¿noci od potrzeb i dostêpnych rodków.
5. W okresie 2008-2012 planuje siê budowê mieszkañ socjalnych pod warunkiem jednak uzyskania dotacji na ten cel,
b¹d realizacjê celu w miarê posiadanych w bud¿ecie
rodków finansowych.
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ROZDZIA£ III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy Malanów
Zaistnia³e zaniedbania w zakresie polityki remontowej
oraz sztywna polityka czynszowa spowodowa³y pogorszenie
siê stanu technicznego mieszkañ. W zwi¹zku z tym w latach
2008  2012 wp³aty z tytu³u czynszów wnoszone przez lokatorów przeznaczone bêd¹ m.in. na utrzymanie w³aciwego
stanu technicznego posiadanych lokali mieszkalnych.
PROGNOZA POTRZEB REMONTOWYCH I MODERNIZACJI wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali na
lata 2008  2012
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ROZDZIA£ IV
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania
czynszu
1. Celem dzia³ania gminy na okres najbli¿szych piêciu lat jest
przeznaczenie nagromadzonych rodków m. in. na poprawê warunków lokalnych oraz stanu technicznego budynków w gminnym zasobie mieszkaniowym przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanej stabilnoci polityki czynszowej.
2. Stawkê czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
ustala siê z uwzglêdnieniem:
a) po³o¿enia budynku

prawa do dodatku mieszkaniowego, za redni dochód w
przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 pe³nych miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku, nie przekracza 70% kwoty maksymalnego dochodu uprawniaj¹cego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Kwota obni¿ki mo¿e byæ zwiêkszona o dodatkowe 10% je¿eli w/w dochód nie przekracza po³owy maksymalnego dochodu jaki uprawnia do otrzymania dodatku
mieszkaniowego.
8. Szczegó³owy tryb udzielania obni¿ek czynszu reguluj¹
przepisy art. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z pón. zm.).

Czynsz za budynki po³o¿one na terenie miejscowoci
Malanów zwiêksza siê o 10% ze wzglêdu na najwiêksz¹
w gminie atrakcyjnoæ po³o¿enia.

ROZDZIA£ V
Planowana sprzeda¿ lokali

b) po³o¿enia lokalu w budynku
Ze wzglêdu na brak w mieszkaniowym zasobie gminy
Malanów lokali posiadaj¹cych wiêcej ni¿ jedno piêtro, nie
wprowadza siê zró¿nicowania wysokoci czynszu w zale¿noci od po³o¿enia lokalu w budynku
c) wyposa¿enia budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne
i instalacje oraz ich stan
Stawkê bazow¹ czynszu, zwiêksza siê za ka¿de sprawne
urz¹dzenie techniczne:
- za WC 30%
- za ³azienkê 30%
- za instalacjê CO (nie dotyczy lokali, w których lokatorzy
samodzielnie obs³uguj¹ piec CO, zamontowany wy³¹cznie
na potrzeby wynajmowanego przez nich lokalu) 30%
d) ogólnego stanu technicznego budynku
Czynsz w lokalu po³o¿onym w Malanowie przy ul. Tureckiej
6 ze wzglêdu na najwy¿szy standard technicznych zwiêksza siê o 10%.

1. Niektóre budynki wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy wymagaj¹ remontu i poprawy stanu technicznego, natomiast czynsze pobierane od tych budynków
nie równowa¿¹ kosztów bie¿¹cych napraw. Dlatego te¿
Gmina Malanów d¹¿y do sprzeda¿y pewnych lokali mieszkaniowych lokatorom, którzy we w³asnym zakresie bêd¹
staraæ siê poprawiæ stan techniczny tych mieszkañ. W
zwi¹zku z powy¿szym planowana jest sprzeda¿ lokali w
Bibiannie i ¯d¿enicach, gdzie stan techniczny okrelono
jako z³y i redni. S¹ to lokale po by³ych Szko³ach Podstawowych. W sk³ad lokalu w Bibiannie wchodz¹ dwa mieszkania. Jedno z nich jest zaniedbane i wymaga generalnego remontu, którego brak w przysz³oci bêdzie skutkowaæ
pogorszeniem siê stanu technicznego ca³ego budynku.
Natomiast lokal w ¯d¿enicach jest systematycznie remontowany przez lokatora dziêki czemu jego stan techniczny
ulega stopniowemu polepszeniu.
2. W przypadku sprzeda¿y lokali ich najemcom, przewiduje
siê mo¿liwoæ udzielania bonifikaty w wysokoci do 70%
wartoci lokalu, pod warunkiem jednak, ¿e umowa najmu
lokalu mieszkalnego zosta³a zawarta na czas nieokrelony.

3. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
4. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego z
przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu zmniejsza siê zgodnie z §2.
5. Nie podwy¿sza siê stawki czynszu za ulepszenia w lokalu,
które lokator wprowadzi³ na w³asny koszt za zgod¹ wynajmuj¹cego.
1m2

6. Stawki czynszu miesiêcznego za
powierzchni u¿ytkowej ustala Wójt Gminy w drodze zarz¹dzenia.
7. Ustala siê mo¿liwoæ okresowego obni¿enia maksymalnie
o 10% wartoci czynszu na wniosek najemcy, pod warunkiem, ¿e najemca nie posiada ju¿ przyznanego decyzj¹

ROZDZIA£ VI
ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokoæ wydatków w kolejnych latach
1. ród³ami finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach bêd¹ g³.:
-

wp³ywy z czynszów za lokale mieszkaniowe,

-

wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe,

-

rodki z bud¿etu gminy.

2. Dodatkowym ród³em finansowania remontów i administracji, jak równie¿ bie¿¹cego utrzymania zasobów mieszkaniowych mo¿e byæ równie¿ pozyskiwanie rodków ze
róde³ zewnêtrznych.
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ROZDZIA£ VII
Wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na
koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, a tak¿e wydatki inwestycyjne.
1. Na bie¿¹c¹ eksploatacjê przewiduje siê oko³o 30  40 tys.
z³ rocznie w okresie obowi¹zywania planu.
2. Na planowane wydatki zwi¹zane z remontami oraz modernizacj¹ lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy przewiduje siê oko³o 15 - 20 tys.
z³ rocznie w okresie obowi¹zywania programu.
3. W latach 2008 - 2012 zak³ada siê mo¿liwoæ budowania
lokali socjalnych, rozmiar tej inwestycji jest jednak bli¿ej
nie okrelony.
ROZDZIA£ VIII
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
1. Zarz¹d lokalami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy sprawuje Wójt Gminy Malanów.

2. Nie przewiduje siê ¿adnych zmian w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w okresie obowi¹zywania planu.
ROZDZIA£ IX
Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy a w szczególnoci niezbêdny zakres
zamian lokali zwi¹zanych z remontami budynków i lokali.
W okresie 2008-2012 nie przewiduje siê zamian lokali w
zwi¹zku z remontami budynków i lokali mieszkalnych. Inne
prace remontowe nie wymagaj¹ wykwaterowania mieszkañców a jedynie odpowiedniej koordynacji prac i wspó³pracy z
mieszkañcami. Na wypadek jednak zaistnienia w okresie
obowi¹zywania planu koniecznoci wyznaczenia lokalu zamiennego, Wójt Gminy Malanów wyznaczy na ten cel mieszkanie sporód lokali znajduj¹cych siê w zasobie mieszkaniowym gminy lub wynajmie lokal od innego w³aciciela w miarê
posiadanych rodków w bud¿ecie gminy.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
W zwi¹zku z tym, i¿ w okresie objêtym planowaniem
rozwój gospodarczy kraju i zwi¹zana z nim sytuacja finansowa gminy mog¹ ulec zmianom, program ten mo¿e byæ
oceniany po wzglêdem realnoci i modyfikowany zgodnie z
nowo zaistnia³ymi potrzebami i zmian¹ sytuacji.

