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                                               Protokół nr 14/5/2008 
                        z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                          w dniu 5 września 2008 rok 
 
         Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 
Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
Obecni jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
Ad 1 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej - Pani Agnieszka Frańczak - 
Szczepanek stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i  o godzinie 
14,00 otworzyła posiedzenie. 
Ad. 2  
Pani Agnieszka Frańczak – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej 
przedstawiła porządek posiedzenia. 
Komisja przyjęła (3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”) porządek posiedzenia w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3.Informacja dot.: 
- budowy budynku mieszkalnego w ramach TBS, 
- ilości wolnych mieszkań komunalnych, 
-sprawy przydziału lokalu na pracownię twórczą Państwa Ryszardzie i Tomaszowi  
  Krzesimowskim, 
- terminu likwidacji lokali socjalnych (baraków) na osiedlu „Kruków”, 
- przeznaczenia terenów, które zostaną odzyskane po likwidacji lokali socjalnych 
(baraków) na osiedlu „Kruków”, 
-udzielanych dodatków mieszkaniowych (ilość rodzin korzystających z dodatków  
   mieszkaniowych). 
4. Informacja i przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych. 
5. Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad.        

 
Ad. 3 

Informację o liczbie gospodarstw domowych korzystających z dodatków 
mieszkaniowych w latach 2005, 2006, 2007 oraz w I półroczu 2008 r. przedstawiła Pani 
Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Informacja 
została równieŜ przekazana członkom Komisji w formie pisemnej (załącznik Nr 2  
do protokołu). 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił 
informacje dotyczące: 

• Budowy bloku socjalnego i budynku mieszkalnego w ramach Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego - ilości wolnych mieszkań komunalnych. 

• Sprawy przydziału lokalu na pracownię twórczą Państwa Ryszardzie  
i Tomaszowi K.∗ 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił członkom 
Komisji: 
- opinię techniczną o moŜliwości adaptacji lokalu przy ul. Opatowska 15 pod 
działalność usługowo – wytwórczą prowadzoną przez Państwa K∗, 
- protest mieszkańców budynku Opatowska 15 dot. przydziału lokalu Opatowska 15 
Państwu K.∗ na pracownie twórczą. 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przydzielenie odpowiedniego lokalu na pracownie twórczą 
Państwu Ryszardzie i Tomaszowi K.∗ 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  

• Terminu likwidacji lokali socjalnych (baraków) na osiedlu „Kruków”. 
• Przeznaczenia terenów, które zostaną odzyskane po likwidacji lokali socjalnych 

(baraków) na osiedlu „Kruków”. 
 
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią protokołów Zespołu Wizytującego Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miasta z wizytacji warunków mieszkaniowych przeprowadzonych 
u następujących osób:  
- Pani GraŜyny W.∗ zam. w Sandomierzu. 
- Pani Natalia L.∗ zam. w Sandomierzu. 
- Pani Kazimiery S.∗ zam. w Sandomierzu. 

Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła jednogłośnie 3 głosy „za” w/w 
protokoły z wizytacji warunków mieszkaniowych wnioskodawców.  
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią wniosków osób ubiegających się o mieszkanie 
komunalne, skierowanych z Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego: 

• Pana Tomasza B.∗, zam. w Sandomierzu. 
            Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja. 
 

• Pani Katarzyna M.∗ zam. w Sandomierzu. 
            Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja. 

 
• Pani Jadwigi Z.∗, zam. w Sandomierzu. 
      Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
      Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Pan Mirosław Czaja. 
 
• Pani Katarzyny L.∗, zam. w Sandomierzu. 
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      Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
      Pan Mirosław Czaja, Pan Krzysztof Kandefer. 

 
• Pana Stanisława J.∗, zam. w Sandomierzu. 

            Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pan Andrzej Bolewski, Pan Krzysztof NiŜyński. 

 
• Pani Katarzyny S.∗, zam. w Sandomierzu (karta informacyjna). 
       Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
       Pan Mirosław Czaja, Pan Krzysztof Kandefer. 

 
• Pana Gerarda B.∗, zam. w Sandomierzu (karta  informacyjna). 
       Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
       Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja  

 
• Pana Sławomira P.∗, zam. w Sandomierzu (karta   

informacyjna). 
             Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja. 
 

• Pani Teresy B.∗,  zam. w Sandomierzu. 
            Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Krzysztof NiŜyński. 
 

• Pana Bogusława T.∗, zam. w Sandomierzu (karta   
informacyjna). 

             Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
            Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja, Krzysztof  
            Kandefer. 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
Pani Kazimiera S.∗ zwraca się z prośbą o przydział lokalu komunalnego. 
Komisja wnioskuje o przydzielenie lokalu socjalnego Pani Kazimierze Szymańskiej. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Komisja wysłuchała trzech mieszkańców Sandomierza, którzy przedstawili swoją 
sytuację mieszkaniową. 
Pan Marek B.∗ zamieszkały w Hotelu SPZZOZ przy ul. Schinzla prosi o przydział 
lokalu komunalnego oraz o udzielenie pomocy w uregulowaniu zaległości za hotel. 
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∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 



 4 

 
Pan Bogusław T.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi  
o przydział lokalu komunalnego. 
Komisja wnioskuje o przydzielenie lokalu socjalnego dla Pana Bogusława Tyrała. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Pan Gerard B.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi  
o przydział lokalu komunalnego. 
Komisja ustaliła, Ŝe warunki mieszkaniowe pod w/w adresem sprawdzą:  
Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Pan Mirosław Czaja  
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji dot. zaległości czynszowych  
w lokalach mieszkalnych. 
 
 
Ad. 8 
      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji o godz. 16.10 
zamknęła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
  
                                                                          Agnieszka Frańczak - Szczepanek 
                                                                                          Przewodnicząca 
                                                                             Komisji Polityki Mieszkaniowej                                      
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
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