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z dnia l 3 lipca 202l r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie §połecznej Inicjatywy Mieszkaniowej §udety spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt, 9lit. f i g ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z2020t., poz.7l3ze an) wml. zart.Zi art.9ust. lustawy zdnia 20grudnia 1996r. ogospodarce
komunalnej (t j. Dz, U . z ż02l r. poz. 67 9 z,e zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. l) Wyruża się zgodę na utworzenie przez Gminę Mieroszów spółki pod nazwą §połecana Inicjatywa
Mieszkaniowa Sudety spółka zograŃczoną odpowiedzialnością zrłJaną dalej ,,Spółką", zKrajowym Zasobem
Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z drua 20lipca 2017 r. o KĄowym Zasobię Nieruchomości
(tj. Dz. U. z2020 t, poz.1l00 ze an.) oraz innymi jednostkami samorądu terytorialnego.

2)

Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacjana
zasńach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 pńdziemika 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz,|J. z20l9 t. poz.2195 ze zm.).

3) Szczegółowe zasady orazzaVłęs działalnościSpółki okeślone zostaną w umowie.
§ 2.

Wyrża się zgodę na objęcie przez Gminę Mieroszów udziałów w Spółce za środkiotrzymane

zRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu poĘciakapitału zakładowego Spółki.
§ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi

w Ęcie z dniem podjęcia.
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uzasadnienie

W związku z wejŚciem w Ęcie nowych instrumentów wsparcia samorządów wspierających rozwój mieszkalnictwa
Gmina Mieroszów podjęła starania związane zrealizacją na terenie gminy budowy budyŃu wielorodzinnego
z mieszkaniami na wynajem. Społecma inicjatywa mieszkaniowa, cryi SIM, to spOita ,"uli^ią"ubudownictwo
sPołeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkń na wynajem o umiarkowanym czJn§zu. Podjęcie niniejszej
uchwaĘ pozwoli Gminie Mieroszów wystąpić o preferencyjny kredyt dla SIM udzielany przez Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz uryskać wsparcie dla gmin zRządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa_
3 mln ń na tworzenie nowej spółki. Dodatkowo utworzenie SIM pozwoli na ubieganie się o grarf- zFunduszu
Dopłat dla gminy na partycypację wbudowie mieszkń oniskim czynszal - grant ten wynosi do 35Yo kosźów
inwestycji. Mieszkania SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określoneustawowo
(limiĘ są różne dla poszczególnych wojewódńw), nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej
miejscowości. W związku zpowż;izym jest zasadne, aby Gmina Mieroszów ptzystąpiła do programu i do
powstającej spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której zaplanowano, że obejmie
60.000 (sześćdziesiąttysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt ńotych) za każdy udział, to
jest o łącmej wartościnominalnej 3.000.000,00
(trzy miliony złotych) i pokryje je w całościwkładem
pieniężnym, pochodącym ze wsparcia jakie Gmina Mieroszów otrzyma ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce.
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