
UCHWAŁA NR IV/34/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie obniŜenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną
powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatkówponoszonych na lokal mieszkalny,
jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku
mieszkaniowego. 

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337) oraz art.6 ust.10 i 11 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z
2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406 oraz z 2006r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz.
1535), uchwala się, co następuje:

  § 1. ObniŜa się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków przypadających na
normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatkówponoszonych na lokal
mieszkalny, jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku
mieszkaniowego. 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w
Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
       
                                                               Janusz Kalinowski 
 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/34/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie obniŜenia wysokości
wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego. 

   Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy
stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
   Zgodnie z art.6 ust.10 i 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z
ryczałtem, nie moŜe przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Rada gminy, w drodze uchwały, moŜe podwyŜszyć lub obniŜyć, nie
więcej niŜ o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych do obliczenia dodatków mieszkaniowych
łącznie z ryczałtem. 
   Według przybliŜonych wyliczeń obniŜenie wysokości wskaźników procentowych o 20% będzie skutkowało
oszczędnościami dla budŜetu w wysokości ca. 20% kwoty wydatków, co przy zrealizowanych na dzień dzisiejszy
wypłatach dodatków mieszkaniowych wynosi ca. 300.000 zł. 
   Podjęcie przestawionej uchwały obniŜy wydatki budŜetowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które od
1 stycznia 2004 roku są zadaniami własnymi gminy.


