
UCHWAŁA NR XX/148/12 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 24 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy 

Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala 

się, co następuje:  

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Rady Gminy Santok Nr XLIX/274/10 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie 

wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania 

stosunku pracy, zmienionej Uchwałą Nr VII/36/11 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lub. 

z 2011r., Nr 57, poz. 1139 ), który otrzymuje brzmienie:  

1. Wydziela się z zasobu mieszkaniowego Gminy Santok 4 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi, z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, w tym:  

1) 3 lokale położone w Lipkach Wielkich w budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Szosowa 107,  

2) 1 lokal położony w Santoku w budynku Przedszkola, ul. gorzowska 19.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

 

Honorata Brzytwa 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

Do Urzędu Gminy w Santoku wpłynął  wniosek o przydział  lokalu mieszkalnego  rodziny składającej się 

z czterech osób (matka z trójką dzieci) o ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. W związku z brakiem innego 

lokalu mieszkalnego odpowiedniego dla tak licznej rodziny zdecydowano się przydzielić im lokal w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Lipkach Wielkich. Lokal zostanie przyznany na podstawie umowy najmu na czas 

określony.  


