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                                               Protokół nr 12/3/2008 
                        z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                        w dniu 19 maja 2008 rok, godz. 17.30 - Ratusz 
 
            
 
         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 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. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
    Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012. 
b) ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  
     gminy. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad.        
 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 
2012 wraz z uzasadnieniem przedstawił: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Sandomierza. 
Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie:  4 głosy „za”, 
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
 

b) 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie ustalania zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  
wraz z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez: Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępca Burmistrza Sandomierza – zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
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Ad. 4 
 

Komisja postanowiła odłoŜyć na następne posiedzenie Komisji Polityki 
Mieszkaniowej: 
- zapoznanie się informacją na temat budowy bloku socjalnego i budynku mieszkalnego  
   w ramach TBS  
- przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych wnioskodawców. 
- ustalenie harmonogramu wizji lokalnych, 
- rozpatrzenie pism bieŜących. 
 
 
Ad. 5 
 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji: 
- dot. zaległości za czynsz  w lokalach komunalnych i uŜytkowych będących  
     w zasobach Gminy Sandomierz (ilość rodzin, które zalegają z opłatą za czynsz 
     na Sandomierskiej Starówce), 
- dot. budowy bloku socjalnego i budynku mieszkalnego w ramach TBS , 
- dot. ilości sprzedanych mieszkań komunalnych i lokali uŜytkowych będących  
    w zasobach Gminy Sandomierz w roku 2007 – 2008. 

 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  

0 głosów „wstrzymujących się”. 
 

 
Ad. 6 
       

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


