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                                               Protokół nr 5/5/2007 
                           z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                   w dniu 10 maja 2007 rok, godz. 14.00 
 
            
  
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak - 
Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
Obecni jak załączona lista obecności (załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
 
Ad 1 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej - Pani Agnieszka 
Frańczak stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzyła posiedzenie. 
 
 
Ad. 2  
Przyjęty jednomyślnie (4 głosy „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3.Informacja dotycząca zasad funkcjonowania Towarzystw Budownictwa  
   Społecznego. 
4.Informacja i przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych  
   wnioskodawców. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad.        
 
 
Ad. 3  
 
Informację dotyczącą zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przedstawili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrz 
Sandomierza oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego (informację stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 
 
 Komisja Polityki Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedmiotową 
informacją jednogłośnie pozytywnie – 4 głosy „za” - wypowiedziała się za 
propozycją utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka zo.o. w Sandomierzu. 
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Ad. 4 
  
 Komisja zapoznała się z treścią protokołów Zespołu Wizytującego 
Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta z wizytacji warunków 
mieszkaniowych przeprowadzonych u następujących osób:  
 
- Pani Edyty F.∗ zamieszkałej w Sandomierzu (załącznik nr 3 do protokołu) 
 
- Pani Katarzyny M.∗ zamieszkałej w Sandomierzu  
(załącznik nr 4 do protokołu) 
 
- Pani Agnieszki S.∗ zamieszkałej w Sandomierzu  
(załącznik nr 5 do protokołu) 
 
- Pani Barbary D.∗ – bezdomnej (wymeldowanej  
w dniu 21.12.2005 roku z pobytu stałego z lokalu mieszkalnego przy  
ul. Słowackiego 18/35 w Sandomierzu) 
(załącznik nr 6 do protokołu) 
 
- Pani Anety K.∗ zamieszkałej w Sandomierzu (karta informacyjna). 
(załącznik nr 7 do protokołu) 
 
- Pana Pawła S.∗ zamieszkałego w Sandomierzu (karta informacyjna). 
(załącznik nr 8 do protokołu) 
 
- Pani Sylwii S.∗ zamieszkałej w Sandomierzu (karta informacyjna) 
(załącznik nr 9 do protokołu) 
 
- Pana Jerzego J.∗ zamieszkałego w Sandomierzu  
(załącznik nr 10 do protokołu) 
 
- Pana Bogusława T.∗ zamieszkałego w Sandomierzu  
(załącznik nr 11 do protokołu) 
 
- Pani Renaty J.∗ zamieszkałej w Sandomierzu  
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(załącznik nr 12 do protokołu) 
 
- Pani Eweliny M.∗ zamieszkałej w Sandomierzu  
(załącznik nr 13 do protokołu) 
 
- Pana Artura Z.∗ zamieszkałego w Sandomierzu  
(załącznik nr 14 do protokołu) 
 
Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła jednogłośnie 3 głosy „za”  
(jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu) w/w protokoły z wizytacji 
warunków mieszkaniowych wnioskodawców.  
 
 
Ad. 5,6 
 
Komisja zapoznał się z pismami, w których: 

• Pani Anna B.∗ zamieszkała ul. Schinzla 11/36 – Hotel pielęgniarek 
(brak stałego meldunku) zwraca się z prośbą o przydział lokalu 
socjalnego. 

          Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem popiera starania  
          Pani Anny B.∗ 

 
• Pani Ryszarda K.∗ złoŜyła na ręce Przewodniczącej Komisji Polityki 

Mieszkaniowej pismo, w którym prosi o przydział lokalu w 
Sandomierzu przy ul. Rynek 20 (pismo stanowi Załącznik Nr 15 do 
Protokołu). 

     Pani Ryszarda K.∗ zwróciła się do członków Komisji    
     Polityki Mieszkaniowej z prośbą o poparcie Jej starań o przydział    
     lokalu w Sandomierz przy ul.  Rynek 20. 

 
 
Wniosek Komisji 
 Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem i wysłuchaniu  
Pani Ryszardy Krzesimowskiej popiera starania Państwa Krzesimowskich 
o przydział lokalu przy ul. Opatowskiej 20 ze względu na prowadzoną 
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działalność artystyczną o standardzie krajowym i międzynarodowym  
oraz stopień niepełnosprawności Pana Tomasza K.∗ 
Komisja prosi Pana Burmistrza o ponowne przeanalizowanie 
przedmiotowej sprawy. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosów „za”. 

• Pani Agnieszka G.∗ zam. w Sandomierzu prosi o pomoc w uzyskaniu 
zamiany mieszkania na większe. 

 
• Pan Jerzy P.∗ zam. w Sandomierzu prosi o umorzenie naleŜności 

czynszowych za lokal mieszkalny.  
 
 
Ad. 7 
       
 Pani Agnieszka Frańczak przewodnicząca Komisji stwierdziła 
wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Polityki 
Mieszkaniowej. 
  
 
                                                                                    
                                                                          Agnieszka Frańczak 
                                                                             Przewodnicząca  
                                                                 Komisji Polityki Mieszkaniowej                                      
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
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