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                                               Protokół nr 11/2/2008 
                       z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                     w dniu 8 lutego 2008 rok, godz. 14.00 - Ratusz 
 
         
         Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak - Przewodnicząca Komisji 
Polityki Mieszkaniowej. 
Obecni jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
Ad 1 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej - Pani Agnieszka Frańczak 
stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2  
Przyjęty Porządek obrad – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3.Informacja i przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych  
    wnioskodawców. 
4.Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 
5. Informacja dot. budowy bloku socjalnego i budynku mieszkalnego w ramach   
    TBS. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad.        
 
 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z treścią protokołów Zespołu Wizytującego Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miasta z wizytacji warunków mieszkaniowych przeprowadzonych 
u Pani Mirosławy Ś.∗ zam. w Sandomierzu  
Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła jednogłośnie 4 głosy „za” w/w protokół  
z wizytacji warunków mieszkaniowych. 
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią wniosków osób ubiegających się o mieszkanie 
komunalne, skierowanych z Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego: 

• Pani Katarzyny L.∗ zam. w Sandomierzu  
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Pani Teresy W.∗ zam. w Sandomierzu  
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

 
• Pani Anny W.∗  zam. w Sandomierzu 
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       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
• Pani Ewy P.∗ zam. w Sandomierzu  

       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 
• Pani Anny F.∗  zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

 
• Pani Sylwii S.∗  zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

 
• Pana Gerarda B.∗ zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

 
• Pani Iwony S.∗ zam. w Sandomierzu  

       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Pani Izabeli M.∗  zam. w Sandomierzu  
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Pani Marii C.∗ zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Pani Eli S.∗ zam. w Sandomierzu (Podmiejska 15). 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Państwa Anny i Mirosława G.∗ zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

 
• Pani Magdaleny C.∗ zam. w Sandomierzu 

       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 

• Pani Marty T.∗ zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem 
 

• Pani Marioli G.∗ zam. w Sandomierzu 
•  
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem 
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• Pani Krystyny S.∗ zam. w Sandomierzu 

       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem 
 

• Pani Ireny K.∗ zam. w Sandomierzu 
       Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem 
 
 
Komisja ustaliła  w ramach podziału czynności trzy zespoły ds. wizytacji warunków 
mieszkaniowych osób ubiegających się o mieszkania komunalne, których wnioski 
znajdują się w aktach Komisji – jak niŜej: 
I Zespół w składzie: Pani Agnieszka Frańczak, Pan Krzysztof NiŜyński. 
II Zespół w składzie: Pan Mirosław Czaja, Pan Krzystrof Kandefer. 
III Zespół w składzie: Pan Andrzej Bolewski, Pan Krzysztof NiŜyński. 
 
 
Ad. 5 

Komisja postanowiła odłoŜyć na następne posiedzenie Komisji Polityki 
Mieszkaniowej zapoznanie się z informacją na temat budowy bloku socjalnego  
i budynku mieszkalnego w ramach TBS. 
 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Pani Agnieszka W.∗ zam.  
w Sandomierzu prosi o zbadanie warunków mieszkaniowych. 
Komisja ustaliła wizytację warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 
 
 
Ad. 7 

Komisja wnioskuje o przeprowadzenie w trybie pilnym remontu kamienicy 
(wewnątrz) przy ul. Zamkowej 4. 

PowyŜszy wniosek zostały przyjęte: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Ad. 8 

Pani Agnieszka Szczepanek przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 
                                                                          Agnieszka Szczepanek 
                                                                             Przewodnicząca  
                                                                 Komisji Polityki Mieszkaniowej                                       
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
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