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PROTOKÓŁ NR 14/12/2019 

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ 

posiedzenie w dniu 30 września 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec oraz Pani Agnieszka Frańczak-
Szczepanek. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyły również: Pani Teresa Pietryka - pracownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Sandomierz, Pani Edyta Sobieraj – pracownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Sandomierz oraz Pani Z.W.*) – mieszkanka Sandomierza. 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Ewa Gracz, powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, 
stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca odczytała projekt porządku obrad (zachowując zasady ochrony danych 
osobowych – anonimizując dane osobowe wnioskodawców): 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie wniosku Pani I.J.*) o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy 
Sandomierz. 

4. Zapoznanie się z pismem znak GN.7140.64.2019.TPI1 z dnia 24 września 2019 r. 
stanowiącym wykaz wolnych lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego.  

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

W związku z wpłynięciem w dniu 30 września 2019 r. pisma Pana Ł.N.*), będącego 
odpowiedzią na sformułowany na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. wniosek Komisji  
o dostarczenie zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu i miejscu pracy, Przewodnicząca 
zaproponowała zmianę porządku obrad. W projekcie porządku obrad zostało dodane jako pkt. 4 
rozpatrzenie pisma – oświadczenia Pana Ł.N.*) o uzyskanych we wrześniu 2019 r. dochodach oraz 
wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. Nowe brzmienie porządku obrad:        

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie wniosku Pani I.J.*) o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 
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4. Rozpatrzenie pisma Pana Ł.N.*) w przedmiocie dochodów uzyskanych w miesiącu wrześniu 2019 r. 
oraz wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. 

5. Zapoznanie się z pismem znak GN.7140.64.2019.TPI1 z dnia 24 września 2019 r. stanowiącym 
wykaz wolnych lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego.  

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad.  

Nowy porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 7 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW’”,  
0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. 

Ad. 3. Opiniowanie wniosku Pani I.J.*) o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Pani I.J.*) wraz z (…)* rodziną mieszka przy ul. (…)*. Zarówno Pani I. jak i jej mąż B.J.*) nie 
posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Sandomierz, jak  
i w pobliskiej miejscowości. Pani I.J.*) jest osobą bezrobotną, korzystającą z pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pan B.J.*) zatrudniony jest w (…)*. Średnia wysokość dochodu przypadającego na  
1 członka gospodarstwa domowego w tej rodzinie wynosi 713,35 zł, a tym samym kwalifikuje rodzinę 
do otrzymania lokalu socjalnego z zasobu lokalowego Gminy.        

Mając powyższe na uwadze Komisja zaopiniowała wniosek Pani I.J.*) pozytywnie jako 
kwalifikujący się do otrzymania lokalu socjalnego.  

Głosowanie: 6 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.  
W głosowaniu nie brał udziału Pan Andrzej Bolewski. 

Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Pana Ł.N.*) w przedmiocie dochodów uzyskanych w miesiącu wrześniu 
2019 r. oraz wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała zebranym po krótce informacje zawarte we wniosku 
złożonym przez Pana Ł.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Wniosek ten pierwotnie był 
przedmiotem obrad Komisji na posiedzeniu: w dniu 22 sierpnia 2019 r., a następnie wskutek 
uzupełnienia o zaświadczenie o dochodach na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. Następnie 
odczytane zostało pismo Pana Ł.N.*) w przedmiocie dochodów uzyskanych  w miesiącu wrześniu 
2019 r. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do pracowników Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Sandomierz z zapytaniem, czy wnioskodawca spełnia wymogi ubiegania się o 
przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy. Pani Teresa Pietryka oraz Pani Edyta Sobieraj 
potwierdziły, że wniosek ten spełnia wymogi.  

     Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Pana Ł.N.*): 4 głosy „ZA”,  
0 głosów „PRZECIW”, 2 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”.  

W głosowaniu nie brał udziału Pan Piotr Chojnacki. 

Ad. 5. Zapoznanie się z pismem znak GN.7140.64.2019.TPI1 z dnia 24 września 2019 r. stanowiącym 
wykaz wolnych lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego. 

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo znak GN.7140.64.2019.TPI1 z dnia 24 września 2019 
r. stanowiące wykaz wolnych lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego. 
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Ad. 6.  Sprawy różne, wnioski Komisji. 

Pan Andrzej Bolewski zaproponował, by kolejne posiedzenie Komisji zostało poświęcone 
strategii Miasta w przedmiocie rozstrzygania problemów mieszkaniowych.  

Nikt z obecnych nie zgłosił wniosków.  

Ad. 7. Zamknięcie obrad. 

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji  

                                                                                              Ewa Gracz 

    

Protokołowała: Magdalena Żukowska 
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


