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Protokół Nr 10/9/2011 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 20 grudnia 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. Informacja o działalności OPS w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmian w budŜecie na 2011 r. oraz 

zmieniającej uchwałę budŜetową na 2011 r. 
5. Opiniowanie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 21/1 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
 
Ad. 3 
 Pan Maciej Kuśmierz poinformował, Ŝe w materiałach na XIV sesję Rady Miasta 
Sandomierza znajduje się informacja o działalności OPS w Sandomierzu za okres od stycznia 
2010r. do czerwca 2011 r. 
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu udzielili 
szczegółowych informacji i wyjaśnień na zadawane przez radnych pytania. 
Członkowie komisji wyrazili swoje docenianie dla pracy wykonanej przez Ośrodek w 
trudnym okresie popowodziowym. 
 
Ad. 4 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 r.  
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
na 2011 r. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
 Komisja zapoznała się z informacja dotyczącą lokalu przy ul. Rynek 21/1 w 
Sandomierzu oraz dokumentami  NK.7140.71.2011.ESO z dnia 15.12.2011r. w sprawie  
przydział tego lokalu. 
 Po dyskusji członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przydział przedmiotowego lokalu 
dla Pana P. W..*) 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 6. 
 Obecny na posiedzeniu Pan J. Sz.*) przedstawił swoją prośbę o przydział mieszkania 
komunalnego. Poinformował, Ŝe jest osobą bezdomną. Do czasu wybudowania domu prosi o 
przydział lokalu mieszkalnego. 
Komisja zapozna się z dokumentacją w w/w sprawie na najbliŜszym posiedzeniu. 
 
Ad. 6, 7  
 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.) 
 
 


