
Uzasadnienie

Na podstawie art.  21 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U
z 2014 r., poz.150) został nałożony na radę gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy,  który  powinien  być  opracowany  na  co
najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2. Analizę  potrzeb  oraz  plan  remontów  i  modernizacji  wynikający  ze  stanu  technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3. Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7. Wysokość  wydatków  w  kolejnych  latach,  z  podziałem na  koszty  bieżącej  eksploatacji,

koszty  remontów  oraz  koszty  modernizacji  lokali  i  budynków  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego  zasobu  gminy,  koszty  zarządu  nieruchomościami  wspólnymi,  których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8. Opis  innych  działań  mających  na  celu  poprawę  wykorzystania  i  racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

          b) planowaną sprzedaż lokali  

Ustalenia  zawarte  w wieloletnim programie  stanowić  mają  podstawę  do działania  dla
władz miasta w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju zasobu mieszkaniowego.

Dokonując analizy punktu 9 tabeli nr 6 projektu uchwały, w którym ujęto proponowaną
kwotę  dotacji  gminy  na  funkcjonowanie  zasobu  mieszkaniowego  przyjąć  należy  możliwość
wzrostu prognozowanej kwoty.  Wzrost ten spowodowany jest sytuacją finansową Zakładu, na
którą składa się kilka problemów:

1.Kwota wzrostu zaległości z tytułu płatności czynszów od najemców lokali komunalnych oraz
socjalnych  w latach 2011-2014, mimo windykacji szacowanej na poziomie 97,7% kształtowała
się na poziomie od   219 819,05 zł do 591 721,23 zł za rok. 

2.Brak lokali socjalnych skutkuje niewykonywaniem wyroków sądowych o eksmisję. Zaległości
czynszowe z tego tytułu szacowane są na ok 800 000,00 zł.

3.Rosnąca wysokość niezapłaconych przez najemców lokali  socjalnych opłat  za media,  które
pokrywa Zakład, obserwując poprzednie lata szacuje się na około 170 000,00 tys. zł rocznie.

4.Podjęte działania umożliwiające najemcom odpracowanie zadłużenia. Każdego roku przyjmuje
się  możliwość odpracowania długu na ok.  100 000,00 zł.  Tego typu działania  nie  powodują
jednak  wpływu  środków  na  konto  Zakładu,  a  skutkują  zmniejszeniem  obciążenia  długiem
najemców lokali mieszkalnych.

5.Najem  lokali  użytkowych  za  minimalna  stawkę  tj.  0,01  zł/m2  dla  podmiotów  społecznie
użytecznych. Ta decyzja generuje dla Zakładu stratę w wysokości ok. 227 000,00 zł.

6.Wykonane  w  przeciągu  ostatnich  lat  inwestycje,  które  znacznie  nadwyrężyły  płynność
finansową Zakładu.



Wobec  tego  uznać  należy  za  konieczne  finansowe  wsparcie  gminy  na  prawidłowe
funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach.

 „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego
na lata 2015-2019” umożliwia wiele rozwiązań mających na celu prawidłowe gospodarowanie
zasobem mieszkaniowym gminy na najbliższe lata. Dlatego przyjęcie uchwały w tym brzmieniu
uznaje się za zasadne.


