
UCHWAŁA NR XXXII/319/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości 

dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 
wniosku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r., poz.713 ze  zm.)  i art.7 ust. 1e  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001r. o dodatkach  mieszkaniowych  
(Dz. U. z 2019r.  poz.2133 ze   zm.), Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 
dotychczasowy §4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust.1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r.
poz.2133ze zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w art. 7 ust 1 cytowanej ustawy. Powyższe nastąpiło
mocą Uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Zmiana dokonana mocą niniejszej uchwały jest natomiast zgodna z brzmieniem ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019.1461 t.j.)
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