
UCHWAŁA NR XXII/130/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku 
mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 ) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych określonych  w art. 6 ust. 
10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

2. W związku z obniżką, o której mowa w ust. 1 wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie 
może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu 
mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia lokalu jest 
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych "wysokość dodatku

mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o kórym mowa w ust. 7 nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11,

70% wydatków przypadających na normatywną powerzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70%

faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub

równa normatywnej powierzchni„. Ustawodawca w art. 6 ust. 11 w/w ustawy zawarł uupoważnienie dla rad

gmin pozwalające na dokonywanie regulacji wewnętrznych odnośnie wskaźników rzutujących na wysokość

dodatków mieszkaniowych. Rada gminy w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o

20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w ust.10. Powyższe

oznacza możliwość obniżenia wysokości wskaźników procentowych do 50%. Obecnie w gminie Lubanie

stosuje się 70 procentowy wskaźnik. Z uwagi na rosnące wydatki na realizację zadania w postaci wypłaty

dodatków mieszkaniowych proponuje się podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych

określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Obniżenie nastąpiłoby do poziomu 50%. Obniżka będzie

dotyczyła wnioskodawców, kórzy ubiegać się będą o dodatek mieszkaniowy po wejściu w życie powyższej

uchwały.
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