
 1 

 
                                               Protokół nr 21/4/2009 
                        z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                         w dniu 24 marca 2009 roku 
 
 
 
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 
15,00 otworzyła posiedzenie. 
 
 
Ad. 2  

 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - Przewodnicząca Komisji Polityki 

Mieszkaniowej przedstawiła projekt porządku posiedzenia Komisji w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3. Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 
4. Informacja i przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych  
    wnioskodawców. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wizja lokalna bloku socjalnego przy ulicy Lubelskiej. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad.        
 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 3 

 
Komisja Polityki Mieszkaniowej ustaliła, Ŝe na następnym posiedzeniu Komisji 

zapozna się z treścią wniosków osób ubiegających się o mieszkanie komunalne, 
skierowanych z Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego oraz ustali 
harmonogram wizji lokalnej u wnioskodawców. 
 
 
Ad. 4 

   Komisja zapoznała się z treścią protokołu Zespołu Wizytującego Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miasta z wizytacji warunków mieszkaniowych przeprowadzonych 
u Pani Magdaleny ś.∗ zam. w Sandomierzu. 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła przez aklamację w/w protokół  

z wizytacji warunków mieszkaniowych u Magdaleny ś.∗ zam. w Sandomierzu. 
 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

Komisja wysłuchała mieszkańców Sandomierza, którzy przedstawili swoją 
sytuację mieszkaniową: 

• Pani Ewa S.∗ zamieszkała w Sandomierzu zwróciła się do członków Komisji z 
prośbą o sprawdzenie warunków mieszkaniowych pod w/w adresem. 

              Komisja ustaliła, Ŝe sprawdzi warunki mieszkaniowe pod w/w adresem. 
 

• Pan Paweł K.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi  
o przydzielenie mieszkania socjalnego lub komunalnego. 

Komisja wnioskuje o: 
- przydzielenie lokalu socjalnego lub komunalnego Panu Pawłowi K.∗, 
- wymianę stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Króla 6/84  
    (Pani Małgorzata K.∗), 
     
• Pani Agnieszka C.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi o przydzielenie 

mieszkania. 
            Komisja ustaliła, Ŝe sprawdzi warunki mieszkaniowe pod w/w adresem. 
 

• Pani Magdalena C.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi o przydzielenie 
mieszkania. 

            Komisja ustaliła, Ŝe sprawdzi warunki mieszkaniowe pod w/w adresem. 
 

• Pani Ewa S.∗ zam. w Sandomierzu prosi  
o przydzielenie mieszkania socjalnego. 

            Komisja Polityki Mieszkaniowej ustaliła, Ŝe sprawdzi warunki mieszkaniowe  
            u Pani Ewy S.∗ 
 
 
Ad. 6 
Komisja po przeprowadzeniu wizji lokalnej w blokach komunalnych przy  
ul. Lubelskiej stwierdziła, Ŝe bloki wymagają remontu. 
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie remontu bloków komunalnych przy  
ul. Lubelskiej ( wymiana dachu). 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Komisja po przeprowadzeniu wizji lokalnej w bloku socjalnym przy  
ul. Lubelskiej stwierdziła, Ŝe blok jest dewastowany (zniszczone klatki schodowe, 
wybita szyba w drzwiach wejściowych). 
 
 
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przedstawienie symulacji kosztów ponoszonych przez Miasto Sandomierz dot.  
    utrzymania substancji mieszkaniowej. 
- przygotowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zasad  
   sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy  
   Sandomierz, oraz wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty.  
   Komisja proponuje bonifikatę 95%  od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych. 
 
 
 
Ad. 8 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji o godz. 
17.30 zamknęła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
  
 
                                                                             
        
 
 
                                                                        Agnieszka Frańczak - Szczepanek 
                                                                                   Przewodnicząca 
                                                                         Komisji Polityki Mieszkaniowej                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
 
 
 


