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1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly
Nr XLVII/520/'18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego
2018r. w sprawie przyjqcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata
2018-2022" (Dz.Urz.Woj.Sl .22018r., poz.'1380 ze zm.)

2. Ustalid termin przeprowadzenia konsultacli od 15 marca 2021r. do
22marca 2021r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22020r. poz. 1057 zp62n. zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czeruvionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wptywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2) poczt4 elektronicznq na adres e-mail zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311593.

5. W pzypadku zgloszenia wniosku pzez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq miei formg bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

Zarzqdzenie NrlQ{.tzt
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia .l2...mar.c..q,. 2021 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr XLVII/520/18 Rady
Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie
przyjqcia,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022" (Dz.Urz.Woj.Sl.
z 2O18r., poz. 1380 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z2O2Or.,poz. 1057 zp62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr |)(/138/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czeruca 2015r. w sprawie
okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z rad4 dzialalno6ci poZytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Sl. 22015r., poz. 3888),

zarz4dzam, co nastqpuje:

sl



6. Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust.1 stanowi zalacznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Niepzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ I
ust. 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1ust. 1.

s3

1

2

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\A/ykonanie zarzqdzenia powiezam Dyrektorowi zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czenrvionce-Leszczynach.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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ZatEc.znlk do Zazqdzenia Nr .r.p}./21

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z ania. 1.4.. m -o... r.c.*........2e2't t.

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018r. w sprawie przyjqcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy i.Miasta Czerwionka-Leszcryny na lata 201g-2022',
(Dz.Urz.Woj.Sl. z 2018r., poz. 1380 ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t.i. Dz.U.
22020.., poz.713 ze zm.\ w zwiqzku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czeMca 2OO1r. o ochronie
prarrv lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (1.j. Oz.U. z 2O2Ot.
poz. 611 ze zm.), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuje:

ZASOBU

c) tabela oznaczona .3. Prognoza stanu wielkosci mieszkaniowego zasobu gminy" otzymuje
brzmienie:,

s1.

-- w zatqczniku do uchwav Nr xLvtu520/18 Rady Mieiskiej w czerwionce-Leszezynach z dnia
23 lutego 2018r. w sprawie pzyjgcia "weloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na lata 2019-2022, (Dz.Uz.Woj.Sl.z 2018r., poz. 1380 ze zm.;
wprowadza sie nastepuiqce zmiany:

'l) w rozdziale 1. OCENA SYTUACJI MTESZKANTOWEJ W GMtNtE CZERWONKA-LESZCZYNY

a) zdanie pierwsze otzymuie bzmienie:

"Jednym z naitrudnie.iszych zadari gminy jest zaspokoienie potrzeb mieszkaniowych czlonk6w
wsp6lnoty s€mozqdowej, wlym zapewnienie lokali pzeznaczonych na naiem'socjalny lub
pomieszczei tymczasowych dla os6b, kt6re sie do takich lokali kwatifikujq.";

b) Mul podrozdzialu otzymuje brzmienie:

"PROGNOZA DOTYCZACA WtELKOSC| ORAZ STANU TECHNTCZNEGO
MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGoLNYCH LATACH.":

20't8 2019 2020 2021 2022

Liczba
mieszkalnych

140 141 142 't43 144

Liczba lokali mieszkalnych
w budynkach komunalnych

't144 11'.t7 1097

Liczba lokali w budynkach
Wsp6lnot Mieszkaniowych

780 799 806 806 806

Liczba lokali socjalnych /
Na.iem socjalny lokali po
2'l .O4 .2O19t .

173 224 232 242 252

Liczba
tymczasowych

pomieszczei 't5 15 15 15

Razem liczba lokali 2151 2182 2170 z',t60 2150

d) zdanie pod tabelq oznaczonq ,4. Prognoza stanu technicznego budynk6w" otzymuie brzmienie

,Zalozenia zawaie w programie wielkosci zasob6w mieszkaniowych oparle sq na:

ld: 8A4FE8FE-D876-4E6A-9'14&1 186DEA3A7B9. Projekr Strona 'l

budynk6w

1 183 1077

t5





- spzeda2y lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom,

- budowie nowych lokali pzeznaczonych na najem socjalny,

- pzebudowie i modernizac.ji istniejqcych budynk6w,

- zmianie charakleru lokali mieszkalnych na najem socjalny.';

2\w tozdziale 2. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTOW I MODERNTZACJT
wyNtKAJACyCH ZE STANU TECHNTCZNEGO BUOYNK6W I LOKAL|, Z pODZtAtEM NA
KOLEJNE LATA, Mul podrozdzialu otzymuje bzmienie:

"TWORZENIE NOWYCH LOKALI PRZEZNACZONYCH NA NAJEM SOCJALNY.";

3) w rozdziale 3. PLANoWANA SPRZEDAZ LoKALt w KoLEJNycH LATACH, tabeta oznaczona
"Harmonogram sprzedalry mieszkai w latach 2018-2022" oltzymuje brzmienie:,

2018

2021
2022 ul. ozeszkowej 3, ul. Pl. Kopemika 4, ul. Sienkiewicza 3,

ul. Popzeczna 2, ul. Ligonia 10

4) w rozdziale 6. FINANSE

a) Sr6dMul otrzymuie brzmienie;

"wysoKose KoszT6w-w KoLE:tNygH LATACH, Z pODztALEM NA KOSZTY BtEi4cEJ
EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONToW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI
!_pygylIory_rycHoDz4cycH wsKrAo MlEszKANtowEGO ZASoBU GMtNy, Koszw
zlE4DU NtERUcHMOSctAMt wsp6LNyMt, Kr6RycH GMTNA JESr JEriNyM zE
WSPOLWLASCICIELI, A TAKzE KOSZTY INWESTYCYJNE.":

b) tabela oznaczona: "Planowane naklady na koszty biezqce.i eksploatacji, koszty remont6w
budynk6w i lokali w latach 2018-2022 (w zlotych)" otzymuje bzmienie:,

5) W TOZdZ|AIE 7. OPIS INNYCH DZIALAI MAJACYCH NA CELU POPRAWE WYKORZYSTANIA
I RACJONALTZACJE GOSPODAROWANIA M|ESZKAN|OWYM ZaSOeeru GMtNy
CZERWIONKA-LESZCZYNY wprowadza si? nast?pujqce zmiany:

a) ust.3 otzymuje bzmienie:

. "3. zmnie.lszenia liczby dlu2nik6w ilisty potencjalnych os6b oczekujqcych na najem socialny
lokali poprzez skutecznA windykacje naleznosci czynszowych.":

b) ust. 5 otzymuie bzmienie:

"5. Pozyskiwania Srodk6w finansowania budownictwa komunalnego ilokali pzeznaczonych na
najem socjalny z dostepnych na rynku instrument6w finansowych.'

Wyszczeqolnienie 2018 2019 2020 2021 2022Koszty bie2qcej
eksploatacii wraz
z mediami

7.981.000,00 9.417.000,00 11 .1 12.000,00 13.112.000,00 15.473.000,00

Koszty remont6w 4.482.000,00 4.789.000,00 6.24'1.000,00 7.364.000,00 8.190.000,00
Koszty
modernizacji
lokali

0,00 500.000,00 0,00 500.000,000

Koszty zarzadu 1.780.000,00 2.100.000,00 2.480,000,00 2.926.000,00 3.452.000,00
Planowane koszty
inwestycyine

6.353.000,00 7.497.000,00 8.846.000,00 10.438.000,00 12.317.000,00

RAZEM 20.596.000,00 24.303.000,00 28.679.000,00 33.840.000,00 39.932.000,00

ld: 864FE8FE-D876-4E6A-914$1 186DEA3A7B9. projekt Strona 2

s2.
\ rykonanie uchwaly powierza siq Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

Lata Budynki
ul. Miarki 2

2019 ul. Dworcowa 7
2020

ql.Dworcor/a 3, ul- Konopnickiei 3,

0,00





s3.
Uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojew&ztwa Slqskiego.
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