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                                               Protokół nr 8/8/2007 
                           z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                        w dniu 24 sierpnia 2007 rok            
  
 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 (3 głosy „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie zmieniany uchwały Nr XIV/118/2004 Rady  
     Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia      
    „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy      
    Sandomierz w  latach 2004-2008”, 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r. 
4. Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad.        
 
 
Ad. 3  
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2004 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 
określenia: ”programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem 
gminy Sandomierz w latach 2004-2008” przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 3  głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
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b) 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  
na 2007 rok. 
 

 Komisja Polityki Mieszkaniowej po zapoznaniu się  
z przedmiotowym projektem uchwały zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie - 3 głosy „za”. 
 

 
Ad. 4 
 Komisja postanowiła odłoŜyć na następne posiedzenie Komisji 
Polityki Mieszkaniowej ustalenie harmonogramu wizytacji warunków 
mieszkaniowych u osób ubiegających się o mieszkanie komunalne. 

 
 
Ad. 5,6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ul. Targowa 18 
informuje, Ŝe przeprowadziła w dniach 02.03 – 30.04.2007 r.  
w Urzędzie Miasta  Sandomierz w ramach kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej gminy kontrolę w zakresie inwestycji  
za okres 2006 roku. W załączeniu wystąpienie pokontrolne. 

 
• Pani Ryszarda K.∗ pismo dot. przydział lokalu na pracownie twórczą 

– załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza 
poinformował członków Komisji, Ŝe: 
- Burmistrz złoŜył Państwu K.∗ kilka propozycji najmu lokalu, ale Ŝadna 
nie został przyjęta, 
- na chwilę obecną nie ma lokalu, który spełniałby wymogi Państwa K.∗, 
- odbywają się rozmowy z najemcami lokali uŜytkowych w sprawie 
zamiany lokalu. 
 
Pani Ryszarda K.∗ udzielając wyjaśnień dot. propozycji najmu lokalu 
poinformowała, Ŝe: 
- do chwili obecnej nie zaproponowano lokalu, który byłby taki sam jak 
obecnie zajmowany,  
                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
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- nie moŜe być to lokal gorszy, 
- nie moŜe to być lokal po schodach, 
- nie moŜe to być lokal 19 m², 
- propozycja zamieszkania i pracy w lokalu Rynek 20 jest nie do przyjęcia 
ze względu na małą powierzchnię( ok.82 m²). 
 

Komisja wnioskuje o przydzielenie odpowiedniego lokalu Państwu 
K.∗ w jak najszybszym czasie aby uniknąć sprawy w sądzie. 
 
 

Komisja zapoznała się z treścią protokołu Zespołu Wizytującego 
Komisji Polityki Mieszkaniowej z wizytacji przeprowadzonej u Pani 
Bronisławy L.∗ 
Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła jednogłośnie 3 głosy „za” w/w 
protokół. 
 
 
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                                                                                       
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  


