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Protokół Nr 23/1/2013 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 18 stycznia  2013 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. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

a. NK.7140.91.1.2012/13TPI1, 

b. NK.7140.37.2011.ESO, 

c. NK.7142.16.2012.TPI1/ESO, 

d. NK.7140.97.1.2012/1TPI1; NK.7140.97.1.2012/1TPI1, 

e. NK.7142.1.2013TPI1. 

4. Wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt – 3 głosy „za”. 

Ad. 3 

 Komisja przystąpiła do analizy materiałów Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu. Dodatkowych wyjaśnień udzielali obecni na posiedzeniu 

pracownicy Urzędu Miasta Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

a. Komisja zapoznała się z dokumentami w sprawie przydziału mieszkania dla Państwa 

A. i P. C.*). Po dyskusji i wnikliwej analizie danych Pan Maciej Kuśmierz zapytał, kto z 

radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem przydziału mieszkania dla Państwa C. 

Głosowano: 0 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

b. Pan Maciej Kuśmierz przedstawił dokumenty dotyczące przydziału mieszkania dla 

Pani M. O.*). 

Radni po dyskusji wyrazili negatywną opinię. 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto z członków komisji jest za przydzieleniem mieszkania 

komunalnego Pani M.O. 

Głosowano: 0 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna 

c. Komisja zapoznała się z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu dla Pana W. G.*) na 

lokal socjalny przy ul Lubelskiej. 

Komisja po analizie materiału przystąpiła do glosowania. Przewodniczący komisja 

zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem prośby Pana W. G. o przedłużenie 

umowy najmu na lokal socjalny. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

d. Komisja zapoznała się z wnioskiem Państwa J. i M. B.*) o przydział lokalu socjalnego.  

Po analizie sytuacji mieszkaniowej wnioskodawców przystąpiono do glosowania. 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o 

przydział mieszkania socjalnego dla Państwa B. 
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Głosowano: 0 „za”, 3 „przeciw”, „0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

e. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani B. S.*) o przydział lokalu socjalnego przy ul. 

Trześniowskiej po zmarłej matce. Po analizie danych komisja wyraziła pozytywną 

opinię. Przewodniczący obrad zapytał kto jest za przydziałem w/w lokalu dla Pani B. 

S.  

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 4 

Komisja po dyskusji na temat zasobów mieszkaniowych Gminy Sandomierz wnioskuje do 

Burmistrza o: 

I. Przedstawienie analizy kosztów utrzymania budynku przeznaczonego do 

zamieszkania przez powodzian – Rodzinę G.*), 

II. Przedstawienie kalkulacji wykonania prac wykończeniowych tego budynku, 

III. Komisja zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji: ilu powodzian, którzy 

otrzymali wsparcie rządowe na odbudowę zniszczonych domów nadal zajmuje 

mieszkania komunalne, 

IV. Jakie są przewidywane terminy odzyskania  tych mieszkań, 

V. Komisja zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z prośbą o 

przekazanie informacji, czy wszyscy powodzianie rozliczyli się z udzielonej 

pomocy finansowej. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 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.) 
 
 


