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I. Wprowadzenie

Mieszkanie, obok pożywienia, ubrania czy poczucia bezpieczeństwa, jest potrzebą człowieka zaliczaną do
grupy potrzeb najważniejszych. W grupie tej jest jednak potrzebą najtrudniej zaspakajaną z uwagi na wysoki koszt
zarówno materialny jak i społeczny jaki trzeba ponieść, aby je pozyskać. Jednocześnie reguły życia gospodarczego z
jakimi mamy do czynienia w gospodarce wolnorynkowej powodują, że nie wszyscy ludzie potrafią im sprostać, a tym
samym samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby, w tym mieszkaniowe. W tym stanie rzeczy zarówno Państwo jak        
        i Samorząd Gminy zobowiązane są udzielić pomocy tym, którzy z uwagi na życiowe problemy oraz warunki
zewnętrzne nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie i swym najbliższym schronienia.
Temu celowi służy niniejszy program.

II. Obowiązki gminy wynikające z obowiązującego stanu prawnego

2.1 Art. 75 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej/ Dz. U. nr 78, z 2001 r., poz. 483/

„Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb obywateli, w szczególności przeciwdziałają
bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zamierzające do uzyskania
własnego mieszkania. „

2.2 Art. 7 Ustawa o samorządzie gminnym/ Dz. U. nr 142, z 2001 r., poz. 1591/

„Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują min. sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.”

2.3 Art. 4 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
      kodeksu cywilnego/ Dz. U. nr 71, z 2001 r, poz. 733/

„1. Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy
     do zadań własnych gminy.
2. Gmina, na zasadach i wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale
    zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust.1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy.
4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania,   o  których mowa   w ust.  
    1i 2.”



III  Analiza posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz potrzeb w zakresie mieszkań
      socjalnych

       3.1. Mieszkaniowy zasób Gminy
Na mieszkaniowy zasób gminy składają się następujące budynki.

Wyszczególnienie ilość mieszkań Status stan techniczny Uwagi
Pawłowice
ul. Pszczyńska 12

3 komunalne zadawalający

Pielgrzymowice
ul. Powstańców 8

3
3

komunalne
socjalne

-

Krzyżowice
ul. Szkolna 5

5 komunalne dobry

Warszowice
ul. Pszczyńska 5

4 komunalne zadawalający

Pawłowice
ul. Zjednoczenia 15

1 komunalne zadawalający

Krzyżowice
ul. Szkolna 6

4 komunalne Dobry

Pawłowice
ul. Polna 37

10 socjalne Dobry

Golasowice
ul. Zawadzkiego 25

5 Komunalne -

Pawłowice
ul. Szkolna 1A

3 Komunalne Dobry

Pielgrzymowice
ul. K. Miarki 8

5 Komunalne Zadawalający

Krzyżowice
ul. Ligonia 46

1 Komunalne średni

Golasowice
ul. Korczaka 6

1 komunalne Średni

Ogółem gmina dysponuje:

- 13 mieszkaniami socjalnymi,

- 35 mieszkaniami komunalnymi,

- 8 mieszkań jest w stanie technicznym złym.

Wszystkie lokale są zasiedlone.

3.2. Określenie potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego

 Ilość mieszkań socjalnych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Odnotowuje się ciągły wzrost potrzeb
w zakresie budownictwa socjalnego. Obecnie na przydział lokali socjalnych oczekuje 26 osób – liczba ta ma tendencje
wzrostowe.

IV. Program działań na lata 2004 – 2010

A) Działania bezinwestycyjne

1. Pozyskanie inwestora celem budowy budynku mieszkalnego na wynajem (proponowana lokalizacja
    – Pawłowice, ul. Krucza obok ośrodka zdrowia).
2. Przeznaczenie w uchwale budżetowej w latach 2005 – 2010 kwoty 75.000 PLN  rocznie
   z przeznaczeniem na:

1) Zwrot kosztów spółdzielni mieszkaniowej z tyt. nie dostarczonych lokali socjalnych.
2) Wynajęcie od spółdzielni mieszkaniowej wolnych lokali z przeznaczeniem dla najemców w lokalach

komunalnych a przekształcenie lokali komunalnych na socjalne.



3) Wynajęcie lokali od osób, firm na terenie gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

B) Działania inwestycyjne

Rok 2004
1.Dostosowanie obiektu komunalnego na cele mieszkań socjalnych .
2.Przygotowanie budowy nowego obiektu socjalnego .

Rok 2005
1. Adaptacja budynku komunalnego na lokale socjalne .

Rok 2006
1.Budowa obiektu socjalnego .

V.        Podsumowanie

Program budownictwa socjalnego zakłada działania w kilku kierunkach. Jego uwaga koncentruje się głównie na
stworzeniu w gminie rynku mieszkań na wynajem oraz na utrzymaniu rodzin wymagających pomocy w
dotychczasowym środowisku. Pozwoli to optymalnie wykorzystać posiadany zasób ( zwolnienie mieszkań
komunalnych na cele socjalne przez osoby zdecydowane zamieszkać w mieszkaniach na wynajem). Ponadto
uniknie się tworzenia slamsów oraz ułatwi się rodzinom czasowo dotkniętych problemami życiowymi powrót do
społeczeństwa.


