UCHWAŁA Nr YI/26/2015
Rady

Gminy

Gózd

z dnia 9 marca 2015r.
w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2012-2016
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i
ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 200Ir o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tj. Dz.U. z 2005r, nr 31, poz. 266 z późn. zm./
Rada Gminy Gózd uchwala co następuje :
§Ł
W załączniku do Uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2012-2016 ( Dz.Urz.Woj.Maz.z 2012r. poz. 3551), dokonuje się następujących zmian:
Pkt 1 . Prognoza dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
Otrzymuje brzmienie :
„Zasób mieszkaniowy gminy Gózd stanowi 5 lokali mieszkalnych. Z mieszkaniowego zasobu
gminy wydziela się 1 lokal którego najem jest związany ze stosunkiem pracy.
Lp.

Budynek gminny

Ilość lokali

Rodzaj lokalu

1.

KI watka - budynek wolnostojący

1

Lokal mieszkalny

2.

Klonów - budynek „Agronomówka"

1

Lokal mieszkalny

3.

Klwatka - Szkoła Podstawowa

1

Najem związany ze
stosunkiem pracy

4.

Kłonówek - budynek wolnostojący przy
szkole podstawowej

2

Lokal mieszkalny

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą :
•
•

Lokale mieszkalne - 4
Lokale związane ze stosunkiem pracy -1

Zasób mieszkaniowy gminy nie ulegnie powiększeniu w najbliższych latach zarówno
w zakresie lokali socjalnych, lokali mieszkalnych, tymczasowych pomieszczeń.
W przypadku konieczności i w miarę posiadania wolnych powierzchni mogą być podjęte
działania w celu uzyskania dodatkowych lokali mieszkalnych, lokali socjalnych,
tymczasowych pomieszczeń."
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

