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2. W przypadku uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mo¿e on byæ
przebudowany na mniejsze, o ile pozwol¹ na to warunki
techniczne, oddany w najem za op³at¹ czynszu ustalonego w
drodze przetargu lub sprzedany w drodze przetargu.

W przypadku, gdy lokator mieszkania gminnego wszed³ w
posiadanie innego lokalu mieszkalnego - który spe³nia warunki lokalu zamiennego - lokal gminny winien opuciæ wraz z
osobami z nim mieszkaj¹cymi i przekazaæ lokal zarz¹dcy
budynku - nie póniej, ni¿ w terminie 2 miesiêcy, licz¹c od
daty wezwania do opró¿nienia.

ROZDZIA£ X

2. Nie opró¿nienie lokalu spowoduje z³o¿enie pozwu do
S¹du o wydanie lokalu.

Kaucja zabezpieczaj¹ca
§16. 1. Kaucja zabezpieczaj¹ca pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu
opró¿nienia lokalu wynosi 12 krotnoæ miesiêcznego czynszu
za przydzielony lokal, obliczonego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu lokalu, z wyj¹tkiem
osób wymienionych w §13 ust. 3 dla których kaucja wynosi
3 krotnoæ miesiêcznego czynszu.
2. Nie pobiera siê kaucji od lokalu socjalnego, zamiennego oraz od osób, które na w³asny koszt zaadaptowa³y mieszkanie z pomieszczenia niemieszkalnego.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe

§18. Z³o¿one wczeniej wnioski o przydzia³ mieszkañ przyjête do realizacji oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, a sporz¹dzone przed wejciem w ¿ycie
uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ i podlegaj¹ realizacji zgodnie z
zasadami okrelonymi w niniejszej uchwale.
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§21. Traci moc Uchwa³a Nr XLI/270/2002 Rady Miejskiej
Miêdzychodu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy Miêdzychód (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr
102 poz. 2558).

§17. 1. Lokator nie mo¿e posiadaæ równoczenie prawa
do wiêcej ni¿ jednego lokalu mieszkalnego, je¿eli jeden z nich
znajduje siê w zasobach gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

301
UCHWA£A Nr XXXII/249/2008 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miêdzychód na lata 2009 - 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze 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
jedn. Dz.U. Z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) Rada Miejska
Miêdzychodu uchwala wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2009 - 2013.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miêdzychód na lata 2009-2013 obejmuje:
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1) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy,

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, których gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli, a tak¿e wydatki inwestycyjne,

2) analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali,

8) inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.

3) planowan¹ sprzeda¿ lokali,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania czynszu,

Rozdzia³ II

5) sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy,

Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
Miêdzychód na lata 2009-2013

6) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej,
7) wysokoæ wydatków w kolejnych ³atach, z podzia³em na
koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
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§2. Aktualna wielkoæ mieszkaniowego zasobu Gminy
Miêdzychód (stan na dzieñ 30 wrzenia 2008r.) przedstawia
poni¿sza tabela.





2) konstrukcji,
3) wyposa¿enia,
Ad 1) Mieszkania stanowi¹ce w³asnoæ Gminy usytuowane
s¹ w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945. S¹ to
wiêc obiekty mocno wyeksploatowane, wymagaj¹ce remontów oraz modernizacji.
Ad 2) Budynki mieszkalne w zasobie Gminy Miêdzychód w
przewa¿aj¹cej wiêkszoci wybudowane s¹ z ceg³y, konstrukcje dachu drewniane, dachy pokryte dachówk¹ lub
pap¹.
Ad 3) W ramach zasobu mieszkaniowego wystêpuj¹ zarówno lokale pe³no standardowe, jak równie¿ lokale o obni¿onym standardzie. Wyposa¿enie budynków mieszkalnych w instalacje i urz¹dzenia:





 













1) wieku,

























 



 





 






























Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Miêdzychód. Stan techniczny budynków komunalnych zale¿y od trzech czynników:



























1) energia elektryczna - 100,0%
2) woda 100,0%
3) kanalizacja - 96,0%
4) c.o. - 11,0%
§3. Prognoza wielkoci zasobu mieszkaniowego w latach
2009 - 2013. Gmina prowadzi politykê maj¹c¹ na celu sprzeda¿ lokali najemcom, aby umo¿liwiæ w³acicielom samodzielnoæ w zarz¹dzaniu budynkami, w których znajduj¹ siê sprzedane mieszkania. Sprzeda¿ lokali dotyczy budynków nie wy³¹czonych ze sprzeda¿y zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej z
dnia 30 maja 2007 r. Nr X/66/2007. Ponadto ze wzglêdu na
liczbê osób oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkañ komunalnych
planowana jest przebudowa i budowa budynków mieszkalnych, zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego w latach 20072013. W zakresie odbudowy, przebudowy, modernizacji i
budowy nowych budynków planowana jest realizacja nastêpuj¹cych inwestycji:
a) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Polnej 25E (docelowo 23 lokale) realizacja: klatka A i B do
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30 czerwca 2009 roku - iloæ mieszkañ 11, klatka C i D
realizacja do 30 czerwca 2010 roku - iloæ mieszkañ 12.

chód poprzez budowê nowych budynków, modernizacjê oraz
przebudowê starych budynków.

b) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia
53, realizacja 2011 rok (s¹ 3 lokale przewiduje siê 4 lokale)
c) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 17 Stycznia
59, realizacja 2011 rok (jest i bêdzie 5 lokali)
d) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Marsza³ka
Pi³sudskiego 33, realizacja 2012 rok (s¹ 3 lokale - przewiduje siê 7 lokali)
e) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Czynu 600
Lecia 6,7,8, realizacja 2013 rok - poszczególne budynki
posiadaj¹ po 1 mieszkaniu - przewiduje siê ¿e bêd¹
posiada³y po 2 lokale.
§4. Ocena i prognoza aktualnego stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy. Stan techniczny budynków
wchodz¹cy w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miêdzychód mimo znacznego wyeksploatowania nale¿y oceniæ jako
dostateczny. Budynki gminne s¹ sukcesywnie remontowane
w ramach posiadanych rodków. Wp³yw na powy¿szy stan
poza wiekiem budynku mia³y niskie stawki czynszu w latach
ubieg³ych co w znacznym stopniu wp³ywa³o na ograniczenie
niezbêdnych prac remontowych i konserwacyjnych. Celem
Gminy Miêdzychód jest niedopuszczenie do pogarszania siê
stanu technicznego budynków. Poza wykonywaniem bie¿¹cych remontów zachowawczych celem utrzymania na nale¿ytym poziomie standardu lokali i estetyki budynków planuje
siê powiêkszenie zasobów mieszkaniowych Gminy Miêdzy-

Rozdzia³ III
Analiza potrzeb w zakresie remontów
i modernizacji budynków mieszkalnych Gminy
Miêdzychód w latach 2009 - 2013.
§5. W wyniku analizy ustalono, ¿e potrzeby remontowe i
modernizacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewy¿szaj ¹ mo¿liwoci finansowe Gminy. Z tego
wzglêdu w latach 2009-2013 poza wykonaniem bie¿¹cych
napraw, konserwacji i usuwania awarii, przewiduje siê wykonywanie g³ównie remontów zapewniaj¹cych poprawê bezpieczeñstwa budynków i ich mieszkañców oraz zabezpieczenie
budynków przed szkodliwym oddzia³ywaniem czynników
zewnêtrznych.
Z uwagi na z³y stan techniczny i wynikaj¹ce z tego zbyt
wysokie koszty kapitalnych remontów niektórych budynków
istnieje koniecznoæ wykwaterowania mieszkañców w zwi¹zku z ich rozbiórk¹, przebudow¹ lub przeprowadzeniem remontów kapitalnych i tak: przy ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 53
(remont kapit.) - iloæ rodzin 3/ 10 osób/- rok wykwaterowania
2010-2011, ul. Wiolarska 3 (rozbiórka) - iloæ rodzin 3/11
osób/- rok wykwaterow.2009-2010, ul. Sienna 1 A - (rozbiórka)
iloæ rodzin 1 /osób 3/ - rok wykwaterow.- 2009-2010, ul.17
Stycznia 129 (rozbiórka) - iloæ rodzin 3 /iloæ osób 8/ - rok
wykwaterow. 2013,ul. Spichrzowa 2 - (przebudowa) iloæ
rodzin 3 /iloæ osób 61- rok wykwaterow. 2012.

PLAN REMONTÓW NA LATA 2009 - 2013
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Rozdzia³ IV
Planowana sprzeda¿ lokali w latach 2009 - 2013
§6. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych prowadzona jest wy³¹cznie na rzecz lokatorów, którzy posiadaj¹ tytu³ prawny do
lokalu i nie zalegaj¹ z op³atami na dzieñ sk³adania wniosku.
Stwierdza siê, ¿e w latach 2001 - 2006 rednia sprzeda¿ lokali
kszta³towa³a siê na poziomie 10 mieszkañ rocznie.
W roku 2007 w celu zwiêkszenia sprzeda¿y zosta³y lokatorom stworzone korzystniejsze warunki nabycia lokali poprzez zastosowanie wysokich bonifikat - maksymalnie do

90%. Takie dzia³anie znalaz³o odzwierciedlenie w iloci sprzedanych lokali w 2007 roku (23 lokale). Stosowanie bonifikat
jest zgodne z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (jedn. tekst ustawy Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603), uchwa³¹ Nr XXVIII/174/2004 Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia
zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania, wydzier¿awiania i
najmu oraz zamiany nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
komunaln¹, ustalenia stawki procentowej pierwszej, op³aty i
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, uchwa³¹ Nr X/66/2007
Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie
zasad sprzeda¿y zamieszka³ych lokali mieszkalnych oraz sprzeda¿y gruntów niezbêdnych do racjonalnego korzystania z tych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 19

Poz. 301

— 1506 —

lokali oraz Zarz¹dzeniem Nr 18/07 Burmistrza Miêdzychodu z
dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz lokatorów.
Sprzeda¿ lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej
nastêpuje tylko i wy³¹cznie na rzecz lokatorów lokali mieszkalnych.

W latach 2009 - 2013 przewiduje siê sprzeda¿ lokali na
poziomie lat poprzednich. G³ówny wp³yw na to ma znaczny
wzrost cen mieszkañ w obrocie wolnorynkowym, co ma
swoje odzwierciedlenie w wycenie lokali gminnych.

Sprzeda¿ lokali w 2008 r. oraz planowana sprzeda¿ w latach 2009 - 2013:
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Rozdzia³ V








za odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych, domofon oraz
antenê zbiorcz¹ w przypadku, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma
zawartej urnowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.

Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obni¿ania czynszu
§7. 1. Polityka czynszowa Gminy Miêdzychód zmierzaæ bêdzie w kierunku kszta³towania stawek czynszu, które zapewni¹
samowystarczalnoæ finansow¹ gospodarki mieszkaniowej.
2. Usta³a siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów obowi¹zuj¹cych w mieszkaniowym zasobie gminy:

5. Lokatorzy lokali mieszkalnych op³acaj¹ czynsz najmu,
ustalony wed³ug stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokali, z uwzglêdnieniem czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych jego wartoæ u¿ytkow¹.

3. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i elektryczn¹.

6. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
terminy p³atnoci czynszu ustala Burmistrz Miêdzychodu w
drodze zarz¹dzenia. Stawka bazowa czynszu nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 0,8% wartoci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej podanej przez Wojewodê Wielkopolskiego. Obecnie stawka bazowa czynszu za 1 m2 pow. u¿ytkowej stanowi
0,688% wskanika wartoci odtworzeniowej budynku. Przewiduje siê do 2013 roku wzrost wartoci wskanika do 2%, a w
³atach nastêpnych osi¹gniêcie maksymalnej wartoci do 3%.

4. Lokator oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania
op³at za wiadczenia zwi¹zane z eksploatacj¹ mieszkania, w
tym op³aty za energiê elektryczn¹, energiê ciepln¹, gaz, wodê,

7. Stawki czynszu ustalone s¹ na podstawie stanu wyposa¿enia mieszkañ w instalacje wed³ug poni¿szych kryteriów
proporcjonalnie do stawki bazowej czynszu:

a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
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1) przez CO rozumie siê ogrzewanie energi¹ ciepln¹ dostarczan¹ z elektrociep³owni, ciep³owni i kot³owni lokalnych
(osiedlowych, domowych),
2) przez WC rozumie siê doprowadzon¹ do ³azienki lub
wydzielonego pomieszczenia instalacjê wodoci¹gowo kanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie muszli sedeso-


































wej i sp³uczki, dotyczy to równie¿ WC przynale¿nego do
lokalu po³o¿onego poza lokalem na tej samej kondygnacji,
3) przez ³azienkê rozumie siê wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadaj¹ce sta³e instalacje wodoci¹gowo kanalizacyjne, ciep³ej wody dostarczanej centralnie b¹d z
urz¹dzeñ zainstalowanych w lokalu lub inne umo¿liwiaj¹-
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ce pod³¹czenie wanny, brodzika, baterii, piecyka k¹pielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera itp.)
4) przez urz¹dzenie wodoci¹gowo - kanalizacyjne rozumie
siê równie¿ urz¹dzenia wodoci¹gowe - hydrofor, kanalizacja - szambo.
8. Czynnikami obni¿aj¹cymi stawkê poszczególnych kwot
czynszu s¹:
1) za lokal wspólny zajmowany przez wiêcej ni¿ jednego
najemcê - 5%,
2) zamieszkanie z ciemn¹ kuchni¹ - 5%
3) za wyposa¿enie lokalu w urz¹dzenia techniczne (wc, ³azienka, gaz) na w³asny koszt najemcy - 5%,
4) za mieszkanie pod³¹czone do szamba - 30%.
9. Czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê podstawow¹ czynszu:,
a) dla mieszkañ w budynkach wybudowanych po 2004 roku
- +30%
b) dla mieszkañ w budynkach, w których po 2004 roku
wykonano ocieplenie cian zewnêtrznych - + 15%.
10 Czynniki obni¿aj¹ce i podwy¿szaj¹ce stawki czynszu
nie dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
11 Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
12. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, je¿eli zostan¹ dokonane ulepszenia maj¹ce wp³yw na wysokoæ czynszu. Przed zmian¹ urno
wy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ czynszu nale¿y sporz¹dziæ
protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników, o których
mowa w zdaniu pierwszym.
13. Lokatorzy lokali mieszkalnych op³acaj¹ czynsz miesiêczny z góry do 15-tego dnia miesi¹ca na rachunek wskazany przez zarz¹dcê budynku.

wierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych, og³oszonym w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Rozdzia³ VI
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami
i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Miêdzychód oraz przewidywane
zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym
zasobem Gminy na lata 2009 - 2013
§8. 1. Nadzór nad zasobem mieszkaniowym Gminy Miêdzychód sprawuje Burmistrz.
2. Zarz¹d zasobem mieszkaniowym Gminy powierzono
jednostce organizacyjnej gminy - Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miêdzychodzie albo jego nastêpcy prawnemu.
Kierownik Zak³adu dzia³a na podstawie pe³nomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miêdzychodu.
3. Zarz¹dzanie nieruchomoci powierzone Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmuje zwyk³y zarz¹d w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Czynnoci przekraczaj¹ce zwyk³y zarz¹d wymagaj¹
zgody organów gminy.
Rozdzia³ VII
ród³a finansowania gospodarki
mieszkaniowej w latach 2009 - 2013
§9. Mo¿liwoci finansowe gospodarki mieszkaniowej.
1. Podstawowym ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹ przychody z tytu³u czynszu za najem lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych.

14. Ustalony czynsz za u¿ywanie lokalu p³acony jest w
pieni¹dzu polskim.

2. Dodatkowym ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej mog¹ byæ rodki finansowe udzielone w ramach
dotacji z bud¿etu gminy.

15. Lokator nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu
w podnajem, ani do bezp³atnego u¿ywania osobom trzecim.

Rozdzia³ VIII

16. Mieszkañcy Gminy zgodnie z ustaw¹z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze
zm.) posiadaj¹ prawo do korzystania z dofinansowania do.
kosztów utrzymania lokali mieszkalnych w formie dodatku
mieszkaniowego.
17. Gmina mo¿e stosowaæ okrelon¹ obni¿kê czynszu naliczonego wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek, w stosunku do
najemcy o niskich dochodach z chwil¹ gdy stawka czynszu dla
lokali mieszkalnych przekroczy w skali roku 3% wartoci
wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 po-

Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em na
koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, a tak¿e wydatki inwestycyjne.
§10. 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 i koszty zarz¹du nieruchomociami
wspólnymi, których Gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli
przedstawia poni¿sza tabela:
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(*) koszty bie¿¹cej eksploatacji obejmuj¹: utrzymanie porz¹dku i czystoci, podatki, op³aty za dostawê energii elektrycznej do owietlania czêci wspólnej budynku, koszty przegl¹dów okresowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Istotnym ród³em pozyskiwania mieszkañ s¹ inwestycje budynków mieszkalnych i socjalnych.
W roku 2010/2011 planuje siê pobudowanie budynku
socjalnego -15 rodzinnego.

Rozdzia³ IX

Rozdzia³ X

Dzia³ania maj¹ce na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy

Przepisy koñcowe

§11. 1. Gmina w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki zasobem podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce w szczególnoci na:
a) likwidacja niesamodzielnych lokali mieszkalnych,
b) zamianie lokali komunalnych, tak aby gospodarstwa domowe zajmowa³y lokale odpowiednie do wielkoci rodziny oraz jej sytuacji materialnej,

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§13. Traci moc Uchwa³a Nr V/44/2003 Rady Miejskiej
Miêdzychód z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
polityki czynszowej (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2003 r. Nr 80 poz.
1520)
§14. Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

c) dokonywanie podzia³u zwalnianych du¿ych lokali na mniejsze,
d) umo¿liwienie adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych w
nieruchomociach gminy na cele mieszkaniowe w celu
objêcia w najem powsta³ego lokalu,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

302
UCHWA£A Nr XXXII/250/08 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie: upowa¿nienia Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Miêdzychodzie do prowadzenia postêpowañ wobec d³u¿ników alimentacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 3 - 6 ustawy z
dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. nr 192 poz. 13 78 ze zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Upowa¿nia siê Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Miêdzychodzie do prowadzenia postêpowañ wobec
d³u¿ników alimentacyjnych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

