
Uchwała Nr XXII/108/04  

Rady Gminy Kołaczyce  

z dnia 28 maja 2004r. 
 

 

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczyce uchwala, co następuje: 

 
§1 

Uchwala program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu 
lat stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§2 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

§3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/108/04 
Rady gminy Kołaczyce 

z dnia 28 maja 2004r.  
 

 
 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 

 

 
I. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne. 

1. budynek Ośrodka Zdrowia w Kołaczycach – 1 lokal mieszkalny 

2. budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – 1 lokal 

mieszkalny 

3. „dom pasterza” w Kołaczycach – 1 lokal mieszkalny 

4. budynek starej szkoły podstawowej w Bieździedzy – 3 lokale mieszkalne 

5. budynek Ośrodka zdrowia w Sieklówce – 3 lokale mieszkalne 

6. budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie – 2 lokale mieszkalne 

II. Stan techniczny budynku starej szkoły podstawowej w Bieździedzy oraz „domu 

pasterza” w Kołaczycach jest średni, pozostałych budynków stan dobry. 

III.  

Przyjmuje się na lata 2004 2005 2006 2007 2008 
Koszty eksploatacji — — — — — 
Koszty remontu — 15 tyś. — — — 
Wydatki inwestycyjne — — — — — 
 
IV. Nie przewiduje się sprzedaży lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

V. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali za najem lokali ustala Wójt 

Gminy nie częściej niż co 1 rok. 

VI. Zarząd nad lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy sprawuje Wójt Gminy. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

VII. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów, 

a także środki z budżetu gminy. 

 


