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Protokół Nr 19/9/2012 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 5 października  2012 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki 

Mieszkaniowej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Maciej Kuśmierz stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad.  2 

 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie propozycji zamiany mieszkania – pismo znak: NK.7144.20.2012ESO. 

4. Zapoznanie się z dokumentami w sprawie przydziału mieszkań – pismo znak:  

NK.7140.81.2012 MZW. 

5. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Komisja jednogłośnie (4 „za”) przyjęła projekt porządku obrad. 

 

Ad 3 

Przewodniczący obrad przedstawił obecnym treść pisma skierowanego do Komisji 

Polityki Mieszkaniowej w sprawie zamiany lokalu Pani M. T.*) 

Pani M. T.*) prosi o zamianę zajmowanego mieszania przy ul. Portowej 26/38 na lokal 

przy ul. Portowej 22/6. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza. 

Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowej propozycji. 

Pan Maciej Kuśmierz poprosił o pozytywne zaopiniowanie propozycji. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 Ad. 4 

 Komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie przydziału mieszkań z zasobu 

komunalnego miasta – pismo NK.7140.81.2012 MZW i kolejno rozpatrzyła wnioski 

mieszkańców. 

Wniosek wraz z dokumentacją Państwa A. i D. K.*) 

Po dyskusji Komisja sprecyzowała swoje stanowisko: 

„Zasadne jest przyznanie lokalu dla P.P. K.*) w miarę możliwości lokalowych” 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Wniosek wraz z dokumentacją Pani E. G.*) 

Komisja wnosi o umieszczenie P. E. G.*) na liście oczekujących na mieszkanie. 

Wniosek wraz z dokumentacją Pana W. Z.*) 

 Komisja po analizie dokumentacji poruszyła kwestie związane z obecnym statusem 

społecznym wnioskodawcy i jego możliwościami samodzielnego funkcjonowania w 

społeczeństwie. Zwrócono uwagę między innymi na:  
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- brak stałych dochodów, 

- problem uzależnienia, 

- pomoc udzielaną P. W. Z.*) przez OPS i możliwość dalszego pobytu w  Domu dla Samotnych 

Mężczyzn. 

Zdaniem Komisji wniosek Pana W. Z.*) nie kwalifikuje się do rozpatrzenia jako zasadny. 

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie powyższego stanowiska.  

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił informację Burmistrza Sandomierza w sprawie 

wniosku Komisji zawartego w protokole Nr 18/8/2012 z dnia 19 września 2012 roku. 

Wniosek brzmiał: 

„Komisja Polityki Mieszkaniowej proponuje przydział lokalu przy ul. Schinzla 7/7 dla Pani  

K. B.*) pod warunkiem jednorazowej wpłaty połowy zadłużenia czynszowego i zobowiązaniu 

lokatorki do  przestrzegania pozostałych warunków zawartej ugody” 

Burmistrz Sandomierza wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami NIK osoby, którym przydziela się 

mieszkania komunalne nie mogą zalegać z opłatami czynszowymi. 

W związku z tą ważną informacją Komisja weryfikuje swój wniosek: 

„Komisja Polityki Mieszkaniowej proponuje przydział lokalu przy ul. Schinzla 7/7 dla Pani  

K. B.*) pod warunkiem spłaty zadłużenia czynszowego i zobowiązaniu lokatorki do  

przestrzegania pozostałych warunków zawartej ugody” 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6 

 Pan Maciej Kuśmierz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

            

 

 

 

     Maciej Kuśmierz 

     Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 

 

 
 

 

Protokołowała; Renata Tkacz 

 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


