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Protokół Nr 35/6/2010 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 27 września 2010r. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek – Przewodnicząca 
Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Polityki Mieszkaniowej 
4. Wnioski Komisji 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 
 Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie swojego problemu obecna na 
posiedzeniu Panią Małgorzatę Bandura mieszkankę Sandomierza. 
Mówczyni wyjaśniła, Ŝe została wywłaszczona z ul. Lwowskiej w związku z budową mostu 
na Wiśle. Kupiła działkę i rozpoczęła budowę domu w Koćmierzowie (teren gminy 
Tarnobrzeg).  
Przed powodzią zajmowała dom przy ul Lwowskiej. Obecnie przebywa wraz z męŜem i 
dwójką dzieci u znajomych , którzy wynajęli jej mieszkanie  w bloku. W związku z 
wywłaszczeniem poszkodowana nie otrzymała od państwa pomocy w wysokości 100 tys zł 
nie posiada teŜ  karty powodzianina która uprawniałaby ją do otrzymania darów. Prosi o 
pomoc w uzyskaniu statusu powodzianina oraz przydział mieszkania do czasu zakończenia 
budowy domu w Koćmierzowie.  
 Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzają, Ŝe sytuacja Pani Małgorzaty Bandura 
jest przykładem luki w prawie, co nie moŜe stanowić przesłanki usprawiedliwiającej państwo 
czy gminę Sandomierz do odmówienia jej pomocy. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła pisma skierowane do Komisji przez: 
 - Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu znak: NK. 714040- 
48/1/09/2010 w sprawie zbadania warunków mieszkaniowych Pana Rafała Skockiego, 
- Panią Helenę Jagiełło w sprawie zamiany mieszkania, 
- Panią Iwonę Skwirowską w sprawie przydziału mieszkania komunalnego. 
Komisja dokona wizytacji warunków mieszkaniowych Pana Rafała Skockiego i przychyla się 
do prośby Pani Heleny Jagiełło i prośby Pani Iwony Skwirowskiej . 
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o potraktowanie sytuacji Pani Małgorzaty 
Bandura jako wyjątkowej i zwraca się z prośbą do miejskiej komisji przydzielającej dary dla 
powodzian o przekazanie poszkodowanej sprzętu AGD i innych materiałów. 
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie 
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 Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza by zgodnie z decyzją Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: SO.I-5110/51/10 z dnia 18.05.2010r. podpisał dokument umowy 
najmu z Panem Jakubem Smardzem na mieszkanie przy ul. Rynek 3/2.  
Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 
  
Ad. 5 
 Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła 
wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
      Agnieszka Frańczak – Szczepanek 
     Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej 


