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Protokół Nr 21/11/2012 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 29 października 2012 r. 

 

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 projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się Komisji z treścią pism: 

a. NK.71404-25.2009/2012.ESO zaopiniowanie  przydziału lokalu, 

b. NK.7140.24.2011.TPI1 zaopiniowanie  przydziału lokalu,  

c. NK.7140.93.2012.ESO zbadanie warunków mieszkaniowych, 

d. NK.7140.82.2012.ESO zaopiniowanie dokumentów,  

e. NK.7140.37.2012TPI1 zaopiniowanie  przydziału lokalu,  

f. NK.7142.11.2012TPI1 zaopiniowanie przydziału lokalu socjalnego. 

4. Wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (5 głosów „za”). 

Ad. 3 

NK.71404-25.2009/2012.ESO zaopiniowanie  przydziału lokalu dla Pana A. H.*) - 

wymeldowanego decyzją administracyjną z lokalu przy ul. Mickiewicza 11/13.  

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdza, że podobnych sytuacji życiowych jest 

bardzo dużo i nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich podobnych potrzeb osób 

ubiegających się o mieszkanie z zasobu gminy. 

Komisja sugeruje skierowanie Pana A. H.*) do Domu dla Samotnych Mężczyzn. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za powyższym wnioskiem  

Głosowano: 5 „za” – wniosek przyjęty. 

Na posiedzenie Komisji przybył mieszkaniec Sandomierza. 

Przewodniczący obrad poinformował, że tematyka dzisiejszego posiedzenia jest związana ze 

sprawami osobistymi i poufnymi osób fizycznych i podlega ochronie danych. Poprosił o 

przedstawienie swojej sprawy, po czym Komisja wznowi rozpatrywanie pozostałych punktów 

przyjętego porządku obrad. 

 (Członkowie Komisji Polityki Mieszkaniowej posiadają upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych wystawione przez administratora danych na podstawie art. 37 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)  

Mieszkaniec Sandomierza powiedział, że jest oburzony sposobem prowadzenia prac 

remontowych na Starym Mieście Wyraził stanowczy protest dotyczący braku nadzoru nad 

remontem dachu jednej z kamienic w Rynku. Remont rozpoczęto w nieodpowiednim czasie, 

zalano mieszkanie osoby niepełnosprawnej. Zwracając się do obecnego na posiedzeniu Pana 

Marka Bronkowskiego – Zastępcy Burmistrza zażądał (używając wielu obraźliwych słów)  

natychmiastowej interwencji w tej sprawie, po czym opuścił salę. 



 

 
 

2 

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie wniosku o wyłączenie jawności obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Komisja przystąpiła do analizy dokumentów. 

 NK.7140.24.2011.TPI1 zaopiniowanie  przydziału lokalu przy ul. Koseły 3/14 dla Pana T. T.*) 

W dyskusji radni - zwracając się do Zastępcy Burmistrza podkreślili: - „miasto nie jest po to 

aby wyręczać ludzi z obowiązku starania się o własne sprawy”, „nie możemy robić ludziom 

prezentów”. 

Pan Marek Bronkowski przedstawił szczegółowe dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej 

wnioskodawcy. 

Po dokładnej analizie dokumentów Przewodniczący komisji poprosił o głosowanie. Zapytał, 

kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem propozycji przydziału mieszkania dla Pana T. T.*) 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

NK.7140.93.2012.ESO zaopiniowanie dokumentów i zbadanie warunków mieszkaniowych 

Pani J. P.*) 

Po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Pana 

Marka Bronkowskiego, Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem wniosku o przydział mieszkania dla Pani J. P.*). 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

NK.7140.82.2012.ESO zaopiniowanie dokumentów o przydział mieszkania dla Pana A. S.*) 

Komisja zapoznała się z dokumentami oraz wysłuchała wyjaśnień Pana Marka 

Bronkowskiego. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w dokumentów. 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

NK.7140.37.2012TPI1 zaopiniowanie  przydziału lokalu przy ul. Mickiewicza 17/4 dla Pani  

A. G.*) 

Komisja po zapoznaniu się z sytuacją mieszkaniową Pani A. G.*) pozytywnie zaopiniowała 

w/w propozycję. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

NK.7142.11.2012TPI1 zaopiniowanie przydziału lokalu socjalnego dla Pana F. S.*) 

 Komisja przeanalizowała akta w/w sprawy w tym pismo OPS znak: PS.560.91.2012. 

Pan Maciej Kuśmierz poprosił o wyrażenie opinii w głosowaniu. Zapytał kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przydział lokalu socjalnego dla Pana F. S.*) 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

Ad. 4,5 

 Pan Maciej Kuśmierz 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.) 
 


