
UCHWAŁA NR XXXIV/305/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Prószków

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale NR XXXI/246/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków:

1) w § 4 dodaje się ust. 7 o treści: „Za dochód, w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się wszelkie przychody po 
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
dodatku mieszkaniowego”;

2) w § 16 dodaje się ust.3a o treści: „Osoby wpisane na listę osób ubiegających się o wynajem lokalu 
zobowiązane są do składania aktualizacji wniosku każdego roku do dnia 30 maja. Niezłożenie aktualizacji 
wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób ubiegających się o wynajem lokalu”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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