Uchwała Nr...../..../09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............2009 roku
w sprawie: wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez
Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne.
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
( Dz. U. Nr 71, poz. 734; z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 240,
poz. 2406; z 2006 r. Nr 64, poz. 447; Nr 84, poz. 587; Nr 208, poz. 1535; z 2007 r. Nr 35, poz. 219;)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wskaźniki procentowe, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych, ustala się w wysokości 80 % wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 80 % faktycznych wydatków
ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa
normatywnej powierzchni.
§ 2.
Dodatki mieszkaniowe przyznane przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą wypłacane
na dotychczasowych zasadach.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie:
1.Uzasadnienie istniejącego stanu.
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. określa, że wysokość dodatku
mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków
ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej
powierzchni. Uchwałą Nr XXVIII/393/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku
powyższy 70 % wskaźnik został podwyższony do 75 % , zgodnie z art. 6 ust. 11 w/w ustawy.
2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Uchwałą Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2007-2011 Prezydent Miasta
został upoważniony do wprowadzania, w drodze zarządzeń, podwyżek czynszu corocznie do 10 %
z dniem 1 stycznia każdego roku do 2011 roku włącznie. Wraz z podwyżką czynszów podwyższany
będzie wskaźnik określający wysokość dodatku mieszkaniowego celem zminimalizowania
obciążeń z tytułu utrzymania lokali dla najuboższych rodzin .
3.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Wysokość dodatku mieszkaniowego oblicza się w oparciu o art. 6 ust. 11 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych i wskaźnik określony w Uchwale Nr XXVIII/393/08 Rady Miejskiej w Słupsku z
dnia 24 września 2008 roku. Proponowana zmiana jest zgodna z ustawą. Przepis zezwala Radzie
Gminy w drodze uchwały, na obniżenie lub podwyższenie nie więcej niż o 20 punktów
procentowych wysokość obowiązującego wskaźnika procentowego.
4.Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Podwyższenie o 5 punktów procentowych wysokości wskaźnika procentowego, tj. z 75 %
do 80 % zwiększy obciążenia budżetu z tego tytułu. Zmiana ta spowoduje zwiększenie kwoty
dodatku dla około 25 % gospodarstw domowych pobierających dodatki mieszkaniowe.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
W 2008 roku o dodatek mieszkaniowy ubiegało się blisko 2.700 gospodarstw domowych, kwota
wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 2.089.201 zł. W roku bieżącym przewiduje się,
że ok. 2.300 gospodarstw domowych będzie ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
a kwota zaplanowana na ten cel w budżecie miasta na 2009 rok wynosi 2.000.000 zł .Podjęcie
niniejszej uchwały zwiększy wydatki Gminy Miasta Słupska w budżecie na 2010 rok
o ok. 100.000 zł.
6. Źródło finansowania.
Zadanie własne gminy.

