
Wojciech Koszaika

Radny Rady Gminy Sierakowice

Sierakowice, 07.01.2019

Pan Tadeusz Kobiela

W6jt Gminy Sierakowice

Szanowny Panie W6jcie,

Na ostatniej sesji rady Gminy sierakowice w dniu 2T.lz.zoLgzadalem pani sekret arztrzypytania, na kt6r'e podczas sesji nie otrzymatem odpowiedzi. w zwiqzku z tym ponownie
proszq o pisemnq odpowied2 na te same pytania, kt6re przytaczam poni2ej:

1' Jakiej wysokoSci wyptywy odnotowano w latach zotL-zotgz tytulu najmu mieszkari
sta nowiqcych wlasno6i gm i ny Siera kowice?

2' czy stawka czynszu byla i bqdzie rewaloryzowana o wartosi inflacji w latach 203.4-
2023?

3' w prognozie wydatkdw i wplywdw na lata 2019-2023 wida6, 2e od z02z rokuprognozuje siq wptywy wy2sze o 1000 zt _ proszq powiedziei co ma spowodowai
wzrost tych wplyw6w?

Z powaianiem

Wojciech Koszatka

Do wiadomo5ci:

Pani Ewelina Lila - Sekretarz Gminy Sierakowice

Pan Mirostaw Kuczkowski - przewodniczqcy Rady Grniny sierakowice
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Szanowny Pan
Wojciech Koszatka
Radny
Gminy Sierakowice

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 stycznia 2019r. uprzejmie intormujq, co nastqpuje:
Ad.1 i 3
wptywy z tytutu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Prognoza wydatk6w
Tak jak wskazala sekretarz Gminy podczas posiedzenia Rady Gminy sierakowice dnia 27.12.201gr. wptywyz tytutu utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego nie podlegajq du2ym zmianom, co wynika
z utrzymywania przez Gminq, od wielu lat, zasobu mieszkaniowego na tym samym poziomie (liczba mieszkari
bqdqcych w zasobie gminnym nie zmienita siq).

Uzupetniajqc zai wlw wypowied, o dane z ksiqg rachunkowych - dochody z tytutu najmu lokali mieszkalnych
w latach 2014-2019 ksztattowaty siq nastqpujqco:
2014 r. - 162.773 zI
2015 r, - 160.803 zt
2016 r. - 155.529 zt
2017 r. - 165.863 zt
2018 r. - 165.827 zt

Przedstawiona w projekcie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
sierakowice na lata 2019-2023 prognoza planowanych wptyw6w zawiera szacunek, uwzglqdnia zdarzenia,
kt6re majq lub mogq miei wptyw na ich wysokost w perspektywie czasowej objqtej prognozq. w zakresie
planowanych wptyw6w zato2ono stosunkowo niewielkie odchylenia, gdy2 dynamika zmian w tym zakresie jest
niewielka (liczba mieszkari nie zmienia, stawki czynszu, opr6cz waloryzacji, r6wniez nie ulegajq zmianie).

Ad.2
Rewaloryzacja stawek crynszu
Tak jak wskazata Sekretarz Gminy podczas posiedzenia Rady Gminy sierakowice dnia 27.12.201gr. stawki
czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzqcych w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy sierakowice sq
okreslane co roku. stawki podlegajq zmianom - stawka bazowa w roku 201g wynosita 4,gg zt, stawka
bazowa dla roku 2019 wynosi 5,09 zt.

Uzupetniaiqc za( w/w wypowiedl potwierdzam, 2e stawka byta i bqdzie waloryzowana.

Do wiadomoici:
1. Pan Miroslaw Kuczkowski

Przewodniczqcy Rady 6miny Sierakowice

tax 58 581 95 75
tel. 58 681 95 00
s ierakowice@s ierakowice. p I

Z powa2aniem,

www.sierakowice.pl


