
 

  

BR.0003.51.2019 
ZGM.4202.79.2019 Gliwice, 25.02.2019 r.  

Pan 
ŁUKASZ CHMIELEWSKI 
Radny Rady Miasta 
BIURO RADY MIASTA 
w miejscu 
nr kor.  ZGM.12256.2019/KKP  

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 lutego 2019 roku, przekazane przez Biuro Rady Miasta 
w dniu 20 lutego 2019 roku, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, 
że zgodnie z § 2 pkt 5 Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice (tj. Uchwała Nr XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 07 
września 2017 roku), przez dochód należy rozumieć dochód, o którym mowa  
w obowiązującej ustawie o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku  
poz. 966). 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania  
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu. 

Zgodnie z definicją ustawową, do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której 
mowa 
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny  
w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa  
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 332, z późn. zm). 

Z posiadanego doświadczenia wynika, że osoby studiujące w trybie dziennym bądź też 
zaocznym, nie są pozbawione możliwości zakwalifikowania się do ubiegania o wynajęcie lokalu z 
gminnego zasobu, ponieważ wysokość stypendium naukowego nie przewyższa kryterium dochodowego, 
określonego cytowaną Uchwałą. 

 
Z poważaniem 
(-) Bożena Kus 

Dyrektor 
(podpisano elektronicznie) 

 
 
Kopia: ZGM a/a 
 

Sprawę prowadzi: JOLANTA KASPRZIK, tel. 32 338 39 63 
Przyjęcia stron: poniedziałek, środa, piątek od  7.30 do 11.30 
  wtorek od 11.30 do 15.30, czwartek od 11.30 do 17.00 

tel./fax: 32 239 11 19, 32 239 12 74 

e-mail: zgm@zgm.gliwice.eu 
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