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Protokół Nr 22/12/2012 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 11 grudnia 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. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

a. NK. 7140.89.2012.ESO 

b. NK.7140.70.2011.ESO 

c. NK.7142.18.2012TPI1 

d. NK.7140.38.2011/2012.TPI1 

e. NK.7142.17.1.2012TPI1 

f. NK.7140.101.2012.ESO 

g. NK.71407-2/2007 

h. NK.7140.61.1.2011/12.ESO 

i. NK.7140.96.2012TPI1 

j. NK.7140.104.2012TPI1 

4. Wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt – 4 głosy „za”. 

 

Ad. 3 

Komisja przystąpiła do analizy materiałów Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu. Dodatkowych wyjaśnień udzielał obecny na posiedzeniu Pan 

Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza. 

 

1. 

a. NK. 7140.89.2012.ESO 

b. NK.7140.70.2011.ESO (zał. nr 1 do protokołu) 

 Pismo zawiera prośbę o zbadanie warunków mieszkaniowych Pana P. G.*) i Pana R. C.*) 

Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów Komisja przystąpiła do głosowania. 

Pan Maciej Kuśmierz zawnioskował o negatywne zaopiniowanie prośby o przydział 

mieszkania dla Pana P. G.*) i zapytał kto jest za tym wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” -  jednogłośnie – opinia negatywna. 

Pan Maciej Kuśmierz przedstawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie prośby o przydział 

mieszkania dla Pana R. C.*) na czas określony - do czasu wybudowania swojego domu i 

zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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2. 

c. NK.7142.18.2012TPI1 (zał. nr 2) 

Pismo zawiera  prośbę o zbadanie warunków mieszkaniowych Pani D. W.*) oraz sugestię o 

możliwości przydziału lokalu socjalnego. 

Komisja po analizie dokumentów przystąpiła do zaopiniowania wniosku złożonego przez 

Panią D. W.*) 

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

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

3. 

d. NK.7140.38.2011/2012.TPI1(zał. nr 3) 

Przekazanie dokumentów w celu zaopiniowania oraz  zbadanie warunków mieszkaniowych 

Pani A. N.*) 

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz dyskusji przystąpiła do glosowania. Pan Maciej 

Kuśmierz przedstawił wniosek o negatywne zaopiniowanie powyższych dokumentów i 

zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

4. 

e. NK.7142.17.1.2012TPI1 (zał. nr 4) 

Zaopiniowanie dokumentów oraz  zbadanie warunków mieszkaniowych Pana M. O.*) 

Po analizie dokumentów i dyskusji Przewodniczący obrad przedstawił wniosek o negatywne 

zaopiniowanie wniosku o przydział mieszkania dla Pana M. O.*) Zapytał kto jest za takim 

wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

5. 

f. NK.7140.101.2012.ESO (zał. nr 5) 

Wydział Nadzoru Komunalnego przekazuje dokumenty złożone przez Pana K. R.*) w celu 

zaopiniowania oraz zbadania warunków mieszkaniowych. Komisja po wnikliwej analizie 

przedstawiła wniosek o negatywne zaopiniowanie prośby Pana K. R.*) o przydział lokalu 

socjalnego. Przewodniczący obrad zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

6. 

g. NK.71407-2/2007 (zał. nr 6) 

Prośba o zaopiniowanie wniosku Pani A. G.*) o zamianę mieszkania na większe. 

Po analizie dokumentów Pan Maciej Kuśmierz przedstawił wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie prośby Pani A. G.*).  Zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

7.  

NK.7140.61.1.2011/12.ESO (zał. nr 7) 

Pismo zawiera prośbę o zaopiniowanie dokumentów oraz zbadanie warunków 

mieszkaniowych Pana  Ł. K.*) wraz z sugestią, że rodzina wnioskodawcy kwalifikuje się do 

otrzymania lokalu socjalnego. 

Po przeanalizowaniu materiału komisja zawnioskowała o negatywne zaopiniowanie 

powyższego wniosku. Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 
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8. 

h. NK.7140.96.2012TPI1 (zał. nr 8) 

Pismo w sprawie zaopiniowania wniosku Pani P. S.*) o przydział mieszkania komunalnego. 

Komisja po zbadaniu dostępnych dokumentów przystąpiła do głosowania. Pan Maciej 

Kuśmierz zapytał kto jest za negatywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

9. 

i. NK.7140.104.2012TPI1 (zał. nr 9) 

Dokumenty złożone przez Pana K. W.*) o przydział lokalu mieszkalnego. 

Po wnikliwej analizie dokumentów Komisja nie widzi podstaw do przydziału mieszkania 

komunalnego z zasobów miasta. 

Pan Maciej Kuśmierz przedstawił wniosek o negatywne zaopiniowanie przedmiotowych 

dokumentów i zapytał kto z radnych jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – 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.) 
 


