Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/239/06 
Rady Gminy Pacanów        
 dnia 30 czerwca 2006r


Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pacanów

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym uchwala się na lata 2006-2010
 Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy odbywać się będzie poprzez rozwój budownictwa jednorodzinnego.
Mieszkaniowy Zasób Gminy Pacanów

	Gmina posiada następujący zasób mieszkaniowy:

1. lokale socjalne:
- 6 kontenerów mieszkalnych w tym: 4 o pow.39,7m2. i 2 o pow. 53.50 m2
- mieszkanie w Pacanowie ul. Mleczna (stanowiące współwłasność z osobą fizyczną)
- mieszkanie w Podwalu w budynku po byłej szkole o pow.41,31 m2
- mieszkanie w Wójczy o pow. 33.9m2
- 3 mieszkania w Biechowie w budynku byłego Ośrodka Zdrowia o pow.77m2 , 53m2, 63 m2

2. pozostałe lokale mieszkalne
- lokale w budynku Szkoły w Komorowie
- lokal o pow. 40 m2
- lokal o pow.44 m2
- lokale w budynku Szkoły w Wójczy
- lokal o pow. 48 m2
- lokal o pow. 54 m2
- lokal w budynku Szkoły w Oblekoniu
- lokal o pow. 72 m2
- Pacanów ul. Mleczna (po byłej lecznicy )
- lokal o pow. 46 m2
- lokal o pow. 71 m2
- lokal o pow. 20.6 m2
- Agronomówka Biechów o pow. 84 m2

- Lokale w Ośrodku Zdrowia w Pacanowie
- lokal o pow.67 m2
- lokal o pow.70 m2
2.Wydziela się z zasobu mieszkaniowego lokale wynajmowane na czas określony (zatrudnienia) lub zgodnie z Kartą Nauczyciela
a) W ośrodku Zdrowia w Pacanowie.
b) Dla nauczycieli i nauczycieli rencistów w budynkach szkolnych w Wójczy Oblekoniu i Komorowie.
Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Pacanów
1. Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacanów odbywać się będzie na zasadach określonych uchwałami Rady Gminy i właściwymi przepisami.
2. Planowana jest następująca sprzedaż lokali:
 w 2006 roku:
-budynek po byłej szkole podstawowej w Podwalu wraz z mieszkaniem
-agronomówkę w Biechowie
3.  Adaptacja na cele mieszkaniowe:
Przewiduje się dokonać adaptacji na cele mieszkaniowe (lokale socjalne) części budynku oficyny zabytkowej w Wójczy w miarę potrzeb.
4. W latach obowiązującego programu nie planuje się budowy lokali socjalnych.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy prowadzony jest zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, oraz ustaw o własności lokali. Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy wykonywany jest przez Wójta Gminy.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w Gminie Pacanów
1. Jako uzasadnione źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach przyjmuje się wpływy z czynszów i sprzedaży lokali oraz z budżetu Gminy
2.  Roczne wydatki remontowe określane są w uchwale budżetowej Gminy.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pacanów

1).Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ubiegania się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy:
Osoba ubiegająca się o przydział lokalu musi spełniać warunki pkt. a , b i c
Dodatkowym kryterium ubiegania się przydział mieszkania jest spełnienie Jednego z podpunktów,d, e, f, g
a/ zamieszkanie na terenie Gminy
b/ brak własnego mieszkania
c/wysokość dochodu w gospodarstwie domowym:
	na czas nieoznaczony do 700 zł miesięcznie na osobę

lokalu socjalnego do 400 zł. miesięcznie na osobę
d/ wielodzietność rodziny
e/ niepełnosprawność jednego członka rodziny
f/ zamieszkanie w lokalu wymagającym opróżnienia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia g/utrata mieszkania wskutek klęski żywiołowej h/ utrata tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
2) Umowa najmu lokalu socjalnego nie może być zawarta na czas dłuższy niż 2 lata.
Zasady polityki czynszowej
Wysokość czynszu określona Jest odrębną uchwałą Rady Gminy 
Kierunki zmian wysokości czynszu odbywać się będą zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Juda



