
UCHWAŁA Nr IX/54/19  

RADY GMINY SIEMKOWICE  

z dnia 27 czerwca 2019 r.  

zmieniająca Uchwałę Nr VI/44/19 Rady Gminy Siemkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019-2023  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

506), 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 (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1234; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. W Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemkowice na lata 2019 – 

2023 stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/44/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 25.04.2019 r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. Tytuł Rozdziału VII otrzymuje brzmienie:  
  „Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz 

koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu 

nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.”  
  

2. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 „§ 12. ust. 2. Wysokość wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2019-2023 

oszacowano na podstawie dotychczas ponoszonych kosztów z uwzględnieniem zmian w wielkości zasobu, zmiany 

wielkości czynszów, planów remontów, modernizacji i inwestycji.  
Wysokość wydatków przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w poszczególnych latach uzależniona 

będzie od wielu czynników, w szczególności od:  
1) Wysokości stawek czynszu;  
2) Możliwości dofinansowania z dochodów Gminy innych niż czynsz oraz możliwości pozyskiwania środków 

z innych źródeł;  
3) Kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, na które składają się m.in.: ubezpieczenia 

budynków, przeglądy techniczne, wydatki na bieżącą konserwację.  
  

Prognozowana wysokość wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy Siemkowice w latach 2019 – 2023 przedstawia 

się następująco:  
  

Lp.  Rok  Koszty bieżącej 

eksploatacji i remontów  
Koszty 

modernizacji  
Koszty zarządu 

nieruchomości  
Wydatki 

inwestycyjne  

1.  2019  120 144,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

2.  2020  100 000,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

3.  2021  100 000,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

4.  2022  80 000,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

5.  2023  80 000,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

 

 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Gminy  

Waldemar Moryń   

  


