UCHWAŁA NR I/ 3 /2004
RADY GMINY W CHODZIEŻY
z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia
wysokości dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 , art. 40 oraz art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr
162, poz. 1568), oraz art. 69, pkt 2, lit. b, ustawy z dnia 29 listopada 2003r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz. 1966),

Rada Gminy w Chodzieży uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych
służących do ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego.
2. W wyniku obniżenia, o którym mowa w ust. 1, wysokość dodatku mieszkaniowego,
łącznie z ryczałtem nie można przekraczać 50% wydatków przypadających na
normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego, lub 50% faktycznych
wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza
lub równa normatywnej powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacja
Na dzień 19 grudnia 2003r. uprawnionych do otrzymywania dodatków mieszkaniowych jest 160
osób z terenu gminy.
W dużej mierze korzystają osoby które należą do Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, choć
dużą część stanowią też osoby mieszkające w domach jednorodzinnych.
Miesięczna kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych według decyzji dla osób odbierających
w kasie wynosi około 8.000 zł.
Pozostałe dodatki czyli te które przelewane są na konta poszczególnych zarządców wynoszą w
poszczególnych miesiącach:
I12.109,19 zł
II 11.816,95 zł
III 12.059,59 zł
IV 11.248,80 zł
V11.181,85 zł
VI 10.809,02 zł
VII 10.908,55 zł
VIII 11.085,29 zł
IX 11.334,00 zł
X12.252,26 zł
XI 12.244,84 zł
XII 12.212,08 zł
___________________
Razem
139.262,42 zł
+
96.000,00 zł (dodatki odebrane w kasie )
_____________________
= 235.262,42 zł (rocznie)

