UCHWAŁA NR XXXII/372/2017
RADY GMINY PSARY
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 maja 2016r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i ust. 2 pkt.3,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.), art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (tj.
Dz.U.z 2016 r. poz.1610 ze zm.) Rada Gminy Psary uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Psary 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr
XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary dokonać następującej zmiany : Pkt II, ppkt 7c
załącznika Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
c) dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka rodziny
osiągnięty przez okres 1 miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie przekracza 150% najniższej
emerytury brutto na członka gospodarstwa wieloosobowego i 200 % najniższej emerytury brutto
w gospodarstwie jednoosobowym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25.05.2016 r. w dziale II pkt.
7c wynika z potrzeb zabezpieczenia podstawowych wydatków przez osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji
materialno - bytowej, które przy dotychczasowych regulacjach nie są w stanie ich pogodzić. Wobec
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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