Uchwała Nr IV/22/ 05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w budynku w Kamionce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego w budynku Nr
6 w Kamionce, zlokalizowanym na działce objętej Księgą Wieczystą Kw Nr 1012
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, stanowiącego własność Wandy
Sądej, Ireny Schaumkessel i Henryka Kazany.
§ 2. Ustala się, że cena nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 nie
może przekroczyć kwoty 8. 000, - zł ( osiem tysięcy złotych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/22/ 05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w budynku w Kamionce
Celem zabezpieczenia potrzeb mieszkalnych osób, które spełniają
ustawowe wymogi do otrzymania lokalu socjalnego niezbędne jest pozyskanie
dodatkowych mieszkań. Potrzeb nabycia między innymi lokalu w Kamionce
spowodowana jest tym, iż wpływa coraz więcej wniosków – od osób będących
w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Które nie są w stanie rozwiązać swojej
sytuacji mieszkaniowej bez pomocy Gminy – o przydzielenie lokalu socjalnego.
W większości są to rodziny wielodzietne, nie posiadające środków do
życia, pozostające bez zatrudnienia.
Pozyskany lokal w kamionce, po przeprowadzeniu

w nim niezbędnych

remontów, przydzielony zostanie rodzinie znajdującej się w najgorszej sytuacji
życiowej.
W związku z tym, że Gmina nie posiada w zasobie wolnych lokali
mieszkalnych

dla

osób

najbardziej

potrzebujących,

uzasadnione

jest

pozyskanie dodatkowych mieszkań a tym samym podjęcie niniejszej uchwały.

