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Protokół Nr 11/1/2012 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 23 stycznia 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 obecnym projekt porządku obrad: 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Rozpatrzenie spraw  bieŜących. 
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku. 
4. Przyjęcie planu pracy na 2012 rok. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
Komisja wysłuchała mieszkańca Sandomierza, który przedstawił uwagi związane  
przydzielaniem mieszkań powodzianom którzy odbudowali swoje domy. Stwierdził, Ŝe pod 
tym względem sandomierzanie traktowani są niesprawiedliwie. 
Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe trwają prace związane z przygotowaniem listy 
przydziału mieszkań dla powodzian w budynku przy ul. Trześniowskiej.  
Komisja zaopiniuje listę przydziału mieszkań na następnym posiedzeniu. 
 
Ad. 4 
Pan Maciej Kuśmierz przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 2011 rok i poprosił o jego 
przyjęcie. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z planem pracy na 2012 rok nie wnosząc uwag do projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad 6 
Wnioski Komisji: 
Komisja prosi o przygotowanie informacji o stanie zadłuŜenia czynszowego lokali socjalnych 
i komunalnych w 2011 roku. 
Komisja stoi na stanowisku, Ŝe podstawą sprawą efektywnej polityki mieszkaniowej jest 
aktualizacja regulaminu przydziału mieszkań komunalnych oraz weryfikacja pustostanów 
wraz z przeprowadzeniem  analizy moŜliwości zamiany mieszkań. 
W związku z wieloma uwagami i pytaniami wyłaniającymi się podczas prac Komisji, co do 
proponowanych przydziałów mieszkań, Komisja prosi o przedstawianie do wglądu  pełnej 
dokumentacji wymaganej przy weryfikacji wniosków o przydział mieszkania komunalnego. 
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Komisja prosi o uwzględnienie wniosku Pana S. Z.*) o przydział mieszkania w budynku przy 
ul. Lubelskiej 29. 
 
Ad. 7 
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.) 
 


