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Protokół Nr 32/10/2013 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 11 października 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Bolewski – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Polityki Mieszkaniowej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Andrzej Bolewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący  przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.32.1.2013TPI1 dot. przydziału mieszkania dla Pani 

D. S.*). 

4. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.91.2012/2013TPI1 – propozycja zawarcia umowy 

najmu z Państwem A. i P. C.*). 

5. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.17.4.2012/2013 dot. przydziału mieszkania dla 

Pani M. W.*). 

6. Rozpatrzenie pisma NK.7140.43.2013TPI1 – wniosek Pana M. P.*) o przydział 

mieszkania komunalnego. 

7. Przyjęcie informacji w sprawie Pani K. Ł.*) – pismo znak: 

NK.7144.22.7.2012/2013TPI1. 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

W/w porządek obrad został przyjęty - głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja ponownie przeanalizowała dokumenty w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

D. S.*). Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. komisja uzasadniła swoje negatywne 

stanowisko, brakiem stałego źródła dochodu wnioskodawczyni. Obecna na posiedzeniu Pani 

D. S.*) zapewniła, że jest w stanie utrzymać przydzielone  mieszkanie. Obecnie odbywa staż 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu, otrzymała także pisemną informację  

o możliwości podjęcia stałej pracy. 

Pan Andrzej Bolewski podziękował za udział w spotkaniu. 

Członkowie Komisji wyrazili swoje uwagi co do przedstawionych informacji.  

Pan Andrzej Bolewski stwierdził, że komisja pracuje na podstawie dokumentów z których 

wynika, że dochody w/w rodziny kwalifikują do otrzymania mieszkania komunalnego i należy 

zaopiniować je pozytywnie. Zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z dokumentami dołączonymi do wniosku Państwa A. i P. C.*)  

o przydział mieszkania przy ul. Słowackiego 4/32. 
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Komisja wzięła pod uwagę fakt, że wnioskodawcy proszą o przydział mieszkania o mniejszym 

metrażu niż proponowane wcześniej. 

Pan Andrzej Bolewski zawnioskował aby pozytywnie zaopiniować powyższą propozycję  

i zapytał kto jest za ? 

Głosowano 3 „za” - opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.17.4.2012/2013 dot. przydziału mieszkania dla Pani  

M. W.*) 

Komisja przedyskutowała propozycję przydziału mieszkania Rynek 4/7 dla Pani M. W.*). 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w propozycji? 

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

 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z wnioskiem o przydział mieszkania komunalnego złożonym przez 

Pana M. P.*) w dniu 2.10.2013 r. 

Po analizie danych Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie opinii w głosowaniu. Zapytał 

kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w wniosku. 

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

 

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z  notatką służbową z kontroli meldunkowej lokalu Rynek 30/6. 

Komisja podtrzymała swoje stanowisko zawarte w protokołach 30/8/2013 z dnia 10 września 

i 31/9/2013 z 1 października br. w sprawie zamiany mieszkania na większe dla Pani K. Ł.*). 

Pan Andrzej Bolewski zapytał kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 8 

Wnioski: 

Komisja Polityki Mieszkaniowej zaprasza Burmistrza Sandomierza do udziału  

w posiedzeniu poświęconym analizie obecnej polityki mieszkaniowej miasta w kontekście 

prowadzonej  sprzedaży mieszkań komunalnych i zmniejszania się zasobu lokalowego. 

Termin posiedzenia: 15 listopada 2013 r. godz. 10.00 – biuro Rady Miasta. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. 

 

       Andrzej Bolewski 

         Zastępca  Przewodniczącego 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.).  
 
 


