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Protokół Nr 31/9/2013 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 1 października 2013 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 

 Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Pani D. M.*). 

4. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7144.22.5.2012/2013TPI1 dot. zamiany lokalu – 

wniosek Pani K. Ł.*). 

5. Rozpatrzenie pisma NK.71404-119/200/2013 dot. odwołania złożonego przez Pana  

G. D.*). 

6. Rozpatrzenie pisma Znak: NK.7142.31.2013TPI1 w sprawie przydziału lokalu 

socjalnego dla Pana H. P.*). 

7. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7142.32.2013TPI1 w sprawie przydziału lokalu 

socjalnego dla Państwa W. i T. W.*). 

8. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.34.2013.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani D. M.*). 

9. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.72.2012/2013TPI1 dot. przydziału lokalu dla Pani 

M. K.*). 

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

najmu z Państwem A. i P. C.*). 

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

Pani M. W.*). 

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

D. S.*). 

13. Wnioski Komisji. 

14. Zamknięcie obrad. 

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

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Pani D. M.*) z dnia 28.08.2013 r. 

Mieszkanka Sandomierza prosi o pomoc w wykonaniu wyroku eksmisyjnego byłego męża  

J. M.*). 

Obecna na posiedzeniu Pani D. M.*) przedstawiła radnym dodatkowe informacje o swojej 

trudnej sytuacji rodzinnej. 

Komisja stwierdziła, że mimo bardzo trudnych warunków mieszkaniowych w jakich znalazła 

się Pani D. M.*), Komisja Polityki Mieszkaniowej nie jest w stanie udzielić pomocy  
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w żądanym zakresie. Organem właściwym do wykonywania wyroków eksmisyjnych jest 

komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. 

 

Ad. 4  

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7144.22.5.2012/2013TPI1 dot. zamiany lokalu – wniosek Pani 

K. Ł.*). 

Obecna na posiedzeniu Pani K. Ł.*) przedstawiła swoją prośbę o zamianę mieszkania na 

większe. W uzasadnieniu podała między innymi, że w obecnie zajmowanym lokalu - 

pomieszczenie pełniące rolę kuchni, jadalni salonu i sypialni – nie ma warunków dla 

normalnego wypoczynku ani miejsca dla dwóch uczących się córek. Podkreśliła, że jest  

w stanie opłacać należności za większy lokal. 

Komisja po analizie wszystkich danych podtrzymała swoje stanowisko zawarte w protokole 

nr 30/8/2013 z dnia 10 września 2013 r. 

Za powyższym stanowiskiem głosowano jednomyślnie - 3 głosy „za”. 

 

Ad. 5  

Rozpatrzenie pisma NK.71404-119/2003/2013 dot. odwołania złożonego przez Pana G. D.*). 

Przewodniczący poinformował, że w sprawie Pana G. D.*) nie zaistniały żadne nowe 

okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę stanowiska Komisji zawartego w protokole 

nr 30/8/2013 z dnia 10 września 2013 r. Zapytał radnych kto jest za podtrzymaniem 

powyższego stanowiska. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniu w marcu br. Komisja  rozpatrywała 

dokumenty w sprawie przydziału mieszkania dla Pani M. M.*) i nie zajęła stanowiska  

w sprawie. Poprosił obecną na posiedzeniu Panią M. M.*) o przedstawienie swojej sytuacji 

mieszkaniowej. 

Po wysłuchaniu informacji oraz dokładnej analizie zasobów mieszkaniowych, radni 

zawnioskowali o przydzielenie Pani M. M.*) mieszkania przy ul. O.*) o powierzchni 20,87m
2 

Pan Maciej Kuśmierz zapytał kto jest za powyższym wnioskiem. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pisma Znak: NK.7142.31.2013TPI1 w sprawie przydziału lokalu socjalnego dla 

Pana H. P.*) 

Komisja po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami w sprawie warunków 

mieszkaniowych Pana H. P.*) stwierdziła, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów 

uprawniających do przydziału mieszkania komunalnego. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego stanowiska.  

Głosowano 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7142.32.2013TPI1 w sprawie przydziału lokalu socjalnego dla 

Państwa W. i T. W.*). 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie warunków mieszkaniowych Państwa 

W.*) i stwierdziła, że wnioskodawcy nie spełniają kryteriów uprawniających do przydziału 

mieszkania komunalnego. 
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Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego stanowiska.  

Głosowano 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 8 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.34.2013.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

D. M.*). 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie warunków mieszkaniowych Pani   

D. M.*) stwierdziła, że ze względu na deficyt w zasobach mieszkaniowych gminy nie może 

pozytywnie zaopiniować powyższego wniosku. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego stanowiska.  

Głosowano 3 „za” – jednogłośnie – opinia negatywna. 

 

Ad. 9 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.72.2012/2013TPI1 dot. przydziału lokalu dla Pani M. K.*). 

Przewodniczący obrad przypomniał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę Pani M. K.*) 

o przydział mieszkania. Zastępca Burmistrza w/w pismem zwraca się z prośbą do Komisji  

o zaopiniowanie propozycji przydziału mieszkania przy ul O.*) dla P. M. K.*). Przewodniczący 

komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej propozycji? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.91.2012/2013TPI1 oraz pisma znak: 

7140.91.2012/2013TPI1 – propozycja zawarcia umowy najmu z Państwem A. i P. C.*). 

 

Posiedzenie Komisji zostało przerwane ze względu na brak quorum. 

 

Pan Maciej Kuśmierz podziękował obecnym za udział w spotkaniu i zaproponował termin 

następnego posiedzenia Komisji – 9 października 2013 r. godz. 10.00 biuro Rady Miasta. 

 

       Maciej Kuśmierz 

          Przewodniczący 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.).  
 


