
 

 

UCHWAŁA NR 398/XVIII/12 

RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

z dnia 9 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 

i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 

ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 

z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej 

w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec wprowadza 

się następującą zmianę:  

1. W § 3 dodaje się pkt.5 w brzmieniu: chronio-

ne  

2. po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:  

1) Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszka-

niowego zasobu gminy Węgliniec mogą być prze-

znaczone na mieszkania chronione w rozumieniu 

ustawy o pomocy społecznej. Mieszkania chronio-

ne są formą pomocy społecznej przygotowującą 

osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, 

do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępu-

jącą pobyt w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną.  

2) Mieszkania chronione przekazywane będą do dys-

pozycji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Węglińcu na czas oznaczony.  

3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Waldemar Błauciak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 listopada 2012 r.

Poz. 4067
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