
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 
2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  i  15  i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j Dz.U.2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1, ust.2  ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz.U.2016 poz. 1610 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2.Rozdział 2 Uchwały Nr  XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 
26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Wolbrom, wprowadza się zmianą treści § 8 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:,

- „§8.4. Podstawę ustalenia wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego 
osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, stanowią  
zaświadczenia potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów członków gospodarstwa domowego lub 
w przypadku ich braku oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu

Dariusz Gorgoń

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2526
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