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Protokół Nr 29/7/2013 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 12 sierpnia 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 

 Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.59.2012.ESO – odwołanie Pani M. K.*). 

4. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.31.2013.ESO – prośba Pani Z. B.*) o przydział 

mieszkania. 

5. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.35.2013.ESO – prośba Pana Ł. B.*) o przydział 

mieszkania. 

6. Rozpatrzenie pisma znak: NK7140.32.2013.ESO – prośba Pani D. S.*) o  przydział 

mieszkania. 

7. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.18.2012/2013TPI1 – prośba Pani D. D.*) o 

przydział lokalu socjalnego. 

8. Rozpatrzenie pisma znak: NK.71404-58/2007/2013 – prośba Pana H. M.*) o przydział 

mieszkania. 

9. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.59.2012.ESO 

Pan Maciej Kuśmierz poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo Pani M. K.*) - odwołanie 

od decyzji NK.7140.59.2012 ESO. W w/w piśmie Pani M. K.*) prosi o przedstawienie  

uzasadnienia negatywnego stanowiska Komisji w sprawie złożonego przez nią wniosku  

o przydział mieszkania. 

Przypomniał, że Komisja zajmowała się tą sprawą w dniu 22.04.2013 r. (protokół  

Nr 26/4/2013)  i w dniu  8.07.2013 r. (protokół Nr 28/6/2013), w związku z adnotacją Pani 

Ewy Kondek – Zastępcy Burmistrza – zawartą w karcie informacyjnej prowadzonej w ramach 

przyjęć interesantów. Komisja na podstawie dostępnych dokumentów oraz informacji 

złożonych przez Wydział Nadzoru Komunalnego uzasadniła swoje stanowisko w protokole  

Nr 28/6/2013. 

Pan Maciej Kuśmierz poprosił obecną na posiedzeniu Panią M. K.*) o przedstawienie swojej 

sytuacji mieszkaniowej.  

Pani M. K.*) powiedziała między innymi że stara się o przydział mieszkania od 2012 roku, 

mieszka u teściów, ma stałą pracę, ale nie jest w stanie w inny sposób polepszyć swoich 
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warunków mieszkaniowych, ma również świadomość że „stanęła w długiej kolejce 

oczekujących na przydział mieszkania”. 

Przewodniczący Komisji podziękował Pani M. K.*) za udział w posiedzeniu. 

Po analizie danych Komisja podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w przedmiotowej 

sprawie zwracając uwagę że: 

- oczekujących na mieszkania komunalne przybywa, natomiast zasób mieszkaniowy miasta 

nie powiększa się, 

-  warunki mieszkaniowe przedstawione przez Zainteresowaną nie kwalifikują do przydziału 

mieszkania komunalnego. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za podtrzymaniem negatywnego stanowiska Komisji 

w sprawie przydziału mieszkania dla Pani M. K.*) i uzupełnieniem wcześniejszego 

stanowiska. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 4  

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.31.2013.ESO 

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez Panią Z. B.*). 

Zwrócono uwagę na fakt, że Pani Z. B.*) mieszka w bardzo trudnych warunkach, oczekuje na 

mieszkanie od 1993 roku, jest osobą samodzielną. Komisja prosi o rozważenie możliwości 

przydziału Pani  Z. B.*) lokalu przy ul. O.*) – poddasze.  

Pan Maciej Kuśmierz zapytał radnych: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w 

wniosku. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.35.2013.ESO 

Komisja po analizie dostępnych materiałów w sprawie przydziału mieszkania dla Pana Ł. B.*) 

stwierdza, że Wnioskodawca ubiega się o przydział mieszkania od lipca 2013 roku. Rodzina 

przekracza kryterium dochodowe określone w uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

W związku z powyższym Pan Maciej Kuśmierz zapytał, kto jest za negatywnym 

zaopiniowaniem przedmiotowego wniosku w związku przekroczeniem kryterium 

dochodowego? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pisma znak: NK7140.32.2013.ESO 

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez Panią D. S.*) w sprawie przydziału 

mieszkania. Z informacji wynika, że: Wnioskodawczyni mieszka w wynajętej kawalerce, 

ubiega się o przydział mieszkania od dnia 24.07.2013 roku. Pani D. S.*) nie posiada stałego 

źródła dochodu. 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku 

ze względu na brak stałego źródła dochodu? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.18.2012/2013TPI1 



 

3 
 

Pan Maciej Kuśmierz przypomniał, że Komisja rozpatrywała wniosek o przydział mieszkania 

dla Pani M. D.*) i Pani D. D.*) w ubiegłym roku i po dokładnym zbadaniu sytuacji losowej obu 

Pań zaproponowała wspólny przydział mieszkania przy ul. R.*), którego nie przyjęto ze 

względu na duże koszty remontu. Pani D. D.*) ze względu na złożoną sytuacje rodzinną 

zwróciła się z  prośbą o przydział lokalu socjalnego przy ul. T.*), który został jej przydzielony. 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie przydziału 

w/w lokalu. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.71404-58/2007/2013 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez Pana H. M.*) stwierdza, że 

Wnioskodawca nie spełnia kryterium dochodowego, będącego jedną z przesłanek do 

przyznania lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku z 

przedstawionym wyżej uzasadnieniem? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 9, 10 

Pan Maciej Kuśmierz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

       Maciej Kuśmierz 

         Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 

 
 

Protokołowała: R. 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.).  
 

 

 


