
Protokół Nr 8/7/2011 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 18 listopada 2011 roku 
 

 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 obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2012 r. w dziale: 700 – gospodarka mieszkaniowa 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Maciej Kuśmierz poinformował o przystąpieniu Komisji do opiniowania projektu 
budŜetu na 2012 r. 
 

Przewodniczący obrad zaznaczył, Ŝe radni otrzymali materiały – projekt budŜetu 
miasta na 2012 r. w dniu 15 listopada br. Nie wszyscy zdąŜyli zapoznać się z treścią tego 
dokumentu, zaproponował, aby Komisja ustaliła następny termin posiedzenia w celu 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 r. oraz 
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.  
 
 Pan Maciej Kuśmierz poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Marka Bronkowskiego 
– Zastępcę Burmistrza – o przedstawienie ogólnej informacji o planowanych wydatkach 
budŜetu w działach 700 i 900. 
 

Mówca poinformował o koncepcji utworzenia jednostki budŜetowej Zakład 
Komunalny w Sandomierzu. Do zakresu działania tej jednostki będzie zarządzanie i 
administrowanie budynkami i lokalami w tym lokalami uŜytkowymi. Oznacza to między 
innymi utrzymywanie we właściwym stanie technicznym budynków, utrzymanie czystości i 
porządku w budynkach i na zewnątrz. Środki na działalność zakładu będą pochodzić z 
czynszów i innych opłat. 
 
Stosowny projekt uchwały będzie przedstawiony Radzie Miasta na najbliŜszej sesji. 
 
Ad. 4 
 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił treść pisma znak: NK.7135.59.2011 TPI1 będącego 
odpowiedzią na wniosek Komisji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wymiany pokrycia 
dachowego budynku przy ul. Zamkowej 10. 
Komisja ustaliła termin posiedzenia na dzień 24 listopada 2011 r. godz. 12.00. 
 
 



 
Ad. 5 
 Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Maciej Kuśmierz 
    Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


