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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

