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          Protokół Nr 42/4/2018 

Komisja Polityki Mieszkaniowej 

dn. 5 czerwca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Juda Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Juda stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący, poprosił o przyjęcie porządku: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Pisma skierowane do komisji: 

-    PTTK w sprawie wniosku Pana M. Ł.*) o przydział mieszkania, 

- UM w Sandomierzu znak: NK.7140.61.2016/18 TPI1– odpowiedź na wniosek Komisji, 

- Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie zawartych 

umów najmu lokali. 

4. Opiniowanie dokumentów w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu: 

- Pani T.Ś.*) – pismo znak: NK.7142.10.2018 TPI1, 

- Pani E. R-K*) – NK.7142.11.2018TPI1, 

- Pani M.S.*) – NK.7142.12.2018TPI1. 

5. Opiniowanie dokumentów w sprawie przydziału mieszkań: 

- Pani W.K.*) – NK.714014.2018TPI1, 

- Pani M.K.*)– NK.7140.95.2012/18TPI1 

- Pani A.K*)– NK.7140.25.2018TPI1, 

- Pan Z.M.*) – NK.7140.81.2015/18TPI1, 

- Pani A.Z.*) – NK.7140.22.2018TPI1, 

- Pani A.J.*)– NK.7140.21.2018TPI1, 

- Pani M.K.*)– NK.7140.18.2018TPI1, 

- Pani K.R.*) – NK.7140.48.2017/18TPI1, 

-Pan R.H.*)– NK.7142.55.2017/18TPI1. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z: 
- pismem Pana M.Ł.*) w sprawie przydziału mieszkania socjalnego. 
- pismem  PTTK, popierającym prośbę Pana M.Ł.*) 
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Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, braki w dokumentacji, między innymi brak 
udokumentowania zamieszkiwania na terenie Sandomierza przez ostatnie 5 lat.  
Komisja prosi o uzupełnienie dokumentów. 
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek komisji skierowany do Burmistrza 
popierający starania Pani K.R.*) w uzyskaniu mieszkania na parterze ze względu na 
niepełnosprawność. 
Komisja zapoznała się  z informacją o zawartych umowach najmu na lokale socjalne i 
komunalne w okresie od 1.09.2017 r. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Ad. 4 

Opiniowanie dokumentów w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu. 
Komisja po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacja oraz po wysłuchaniu dodatkowych 
wyjaśnień złożonych przez pracowników Wydziału Nadzoru Komunalnego przystąpiła do 
opiniowania poszczególnych wniosków: 
Pani T.Ś.*) 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna przedłużenie umowy najmu na okres 3 
lat. 
Pani E.R-K*)  
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna przedłużenie umowy najmu na okres 3 
lat. 
Pani M.S.*) 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna przedłużenie umowy najmu na okres 3 
lat. 
 
Ad. 5 

Opiniowanie dokumentów w sprawie przydziału mieszkań. 
Komisja sprawdziła kompletność  dokumentów i skrupulatnie przeanalizowała dane o 
warunkach mieszkaniowych Wnioskodawców. 
Komisja zajęła stanowisko: 
Pani W.K.*) 
Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pani M.K.*) 
Głosowano: 0 „za”, 4 przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
Pani A.K.*) 
Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pan Z.M.*) 
Głosowano: 0 „za”, 4 przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
Pani A.Z.*) 
Głosowano: 0 „za”, 4 przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
Pani A.J.*) 
Głosowano: 0 „za”, 4 przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 
Pani M.K.*) 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pani K.R.*) 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan R.H.*) 
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Komisja prosi o opinię  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na temat możliwości 
utrzymania mieszkania socjalnego przez Pana R.H.*). 
Komisja zapoznała się z pismem Pana Ł.O.*), który zwraca się z prośbą o możliwość dalszego 
zamieszkania w lokalu przy ul. Opatowskiej *). 
Obecny na posiedzeniu Pan Ł.O.*) udzielił dodatkowych wyjaśnień. 
Komisja zwróciła się z prośbą do Zainteresowanego o dostarczenie dokumentów wymaganych 
przy ubieganiu się o lokal z zasobu komunalnego miasta. 
 
Ad. 6 

Komisja nie przyjęła wniosków. 
 
Ad. 7 

Pan Andrzej Juda stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
      Andrzej Juda – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
Protokół sporządziła; Renata Tkacz 

 
  
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 


