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Protokół Nr 6/5/2011 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 22 czerwca 2011 roku 
 

 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 obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z prac zespołu wizytującego Komisji Polityki Mieszkaniowej 
4.  Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5.  Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyŜszy porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Pan Maciej Kuśmierz poinformował, Ŝe zespoły wizytujące Komisji Polityki Mieszkaniowej 
sprawdziły warunki lokalowe osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego. 

• Członkowie Komisji zapoznali się z sytuacja mieszkaniową Pani B. O.*) 
Po analizie materiałów Pan Maciej Kuśmierz przedstawił wniosek: „Komisja Polityki 
Mieszkaniowej  negatywne opiniuje propozycje przydziału mieszkania dla Pani B. O.” i 
zapytał kto z członków Komisji jest za przyjęciem w/w wniosku? 
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. W wyniku głosowania Pan Maciej Kuśmierz stwierdził 
przyjęcie w/w wniosku. 

• Przewodniczący Komisji przedstawił protokół zespołu wizytującego warunki 
mieszkaniowe Państwa J. i R. K.*)  

(na posiedzenie przybył Pan Andrzej Majewski – Radny, członek Komisji) 
Po przeanalizowaniu informacji Pan Maciej Kuśmierz przedstawił następujący wniosek: 
„Komisja Polityki Mieszkaniowej negatywnie opiniuje wniosek Państwa K. o przydział 
lokalu mieszkalnego” i zapytał kto jest za takim wnioskiem  
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. W wyniku głosowania Przewodniczący obrad stwierdził 
przyjęcie przedstawionego wniosku. 

• Członkowie Komisji zapoznali się z  informacjami na temat warunków 
mieszkaniowych Pani M. D.*)  

Pan Maciej Kuśmierz przypomniał, Ŝe na poprzednim posiedzeniu Komisja nie wydała opinii 
w sprawie propozycji przydział lokalu przy ul. Rynek 30/6 dla Pani M. D. Po dokonaniu 
wizytacji warunków mieszkaniowych zespół wizytujący stoi na stanowisku, Ŝe naleŜy 
pozytywnie zaopiniować powyŜszą propozycję. Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto z członków 
Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem propozycji przydziału mieszkania przy ul. 
Rynek 30/6 dla Pani M. D. i D. D.*) 
Glosowano: 4 „za” – jednogłośnie. Wobec wyniku głosowania Pan Maciej Kuśmierz 
stwierdził, Ŝe Komisja Polityki Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała propozycję 
przydziału mieszkania przy ul. Rynek 30/6 dla najemców: Pani M. D. oraz Pani D. D. 
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Obecna na posiedzeniu Pani M. D. została poinformowana o propozycji przydziału 
mieszkania komunalnego przy ul. Rynek 30/6. Zainteresowana stwierdziła, Ŝe zanim 
podejmie decyzję musi obejrzeć proponowane jej mieszkanie. 
 
 

• Pan Maciej Kuśmierz poinformował, Ŝe zespół wizytujący dokonał wizytacji 
warunków mieszkaniowych Pani E. B.*) ul. P. 6/1 w związku z prośbą Pani T. B.*) 
(matki Pani E. B.) o przydział mieszkania.  

Komisja stoi na stanowisku, Ŝe najemcy powinni zadbać o przydzielone mieszkanie. 
Pan Maciej Kuśmierz poprosił o zaopiniowanie wniosku Pani T. B. o przydział mieszkania i 
zapytał członków Komisji kto jest za odrzuceniem wniosku. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
W związku z wynikiem głosowania Pan Maciej Kuśmierz stwierdził, Ŝe Komisja Polityki 
Mieszkaniowej negatywnie zaopiniowała prośbę Pani T. B. o przydział mieszkania. 

• Komisja zapoznała się z pismem NK.71404-100/2010/2011 z dnia 17.06.2011r.  
w sprawie wniosku pani B. W.*) o przydział mieszkania. 

Po analizie informacji Pan Maciej Kuśmierz poprosił członków Komisji o wypowiedzenie się 
– kto jest za odrzuceniem wniosku Pani B. W. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Wobec wyniku głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja negatywnie 
zaopiniowała wniosek Pani B. W. o przydział mieszkania komunalnego. 
 
Ad. 4 
Sprawy róŜne:  
Komisja zapoznała się z trudną sytuacją materialno-bytową Pani Z. P.*) Obecna na 
posiedzeniu Pani Z. P.  zwróciła się z prośbą o przydział mieszkania. 
W związku z brakiem moŜliwości przydziału lokalu komunalnego Komisja wnosi  
o objęcie Pani Z. P. kompleksową pomocą. 
 
Ad. 5 
Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 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.) 
 
 


