Uchwała nr LXIV/302/2010 
Rady Gminy Pacanów 
z dnia l lipca 2010
W sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/273/2010 w sprawie określania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami) w związku z art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz. U Nr.261 poz.2063 z 2004r późniejszymi zmianami) oraz art.21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:
§1.
W załączniku nr 1 do uchwały nr LVIII/273/2010r z dnia 26 lutego 2010r r. Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ;
l/w pkt.3,2 w wierszu 6 dodaje się; „budynek oficyny zabytkowej w Wójczy."
2/Za punktem 8 dodaje się punkt 9 i 10 ;
„9/ Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
Budynki liczą po 40 lat i więcej dlatego ich stan techniczny wymaga ponoszenia znacznych kosztów remontowych. Do zasadniczych prac remontowo - modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych Należy zaliczyć;
1/W budynku oficyny zabytkowej w Wójczy
-remont kominów z wymianą wkładów kominowych
-remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej
-ocieplenie i wykonanie tynku cienkowarstwowego wraz z wymianą drzwi
-remont instalacji elektrycznej
-remonty bieżące / nieprzewidziane sytuacje naprawy w wyniku zdarzeń losowych
-remont klatki schodowej
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
2/Budynek socjalny w Biechowie do remontu
-remont pokrycia dachu
-wymiana okien
-remont instalacji centralnego ogrzewania
Wykaz potrzeb remontowych i modernizacyjnych oraz nakładów finansowych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Pacanów w latach 2010 – 2014
Lp
Nazwa budynku
Rodzaj remontu
2010
kwota
2011
kwota

2012
kwota

2013
kwota

2014
kwota

1
Budynek oficyny zabytkowej w
Wojczy
-remont kominów z wymianą
wkładów kominowych 
- remont instalacji wodociągowo -
kanalizacyjnej
- ocieplenie i wykonanie tynku
cienkowarstwowego wraz z
wymianą drzwi
- remont instalacji elektrycznej
- remonty bieżące / nieprzewidziane
sytuacje naprawy w wyniku
zdarzeń losowych
- remont klatki schodowej
- wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej.



7000,0





7000,0



10000,0







15000,0







3000,0



2
Budynek socjalny
w Biechowie
Wymiana okien
Remont pokrycia dachu Remont instalacji centralnego
ogrzewania

0,00

2000,0

15000,0

3000,0

3000,0
10. Inne działania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem
Gminy.
Przy istniejących zasobach mieszkaniowych brak jest możliwości zamiany lokali/tj Zapewnienia lokalu zastępczego /na czas przeprowadzenia remontu czy modernizacji. Konieczne prace prowadzone są poprzez okresowe wyłączanie części remontowanego Lokalu z używania."
§1.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

