UCHWAŁA Nr VI/36/07
Rady Miejskiej w Le nicy
z dnia 19 lutego 2007 r.
zmieniaj ca uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz cych w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Na podstawie art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833)
uchwala si , co nast puje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Le nicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urz dowy
Województwa Opolskiego Nr 42, poz. 1347 z dnia 22 czerwca 2006 r.) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) § 2.2. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2. Kryterium okre lone w § 2.1. pkt l spełniaj osoby:
1) których dochód miesi czny liczony z ostatnich trzech miesi cy na jednego członka
gospodarstwa domowego nie jest wy szy ni 250%, a w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego - 300% kwoty najni szej emerytury (brutto), obowi zuj cej na dzie
zło enia wniosku o najem lokalu, ogłoszonej w Monitorze Polskim.”
2) § 4.2. otrzymuje brzmienie:
„§ 4.2. Społeczn Komisj Mieszkaniow w liczbie 6 osób powołuje Burmistrz Le nicy.”
3) § 5.2. otrzymuje brzmienie:
„§ 5.2. Burmistrz Le nicy przydziela lokale na czas nieoznaczony oraz lokale socjalne
w oparciu o opini Społecznej Komisji Mieszkaniowej z uwzgl dnieniem kolejno ci osoby na
li cie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Le nicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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