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Protokół Nr 28/6/2013 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 8 lipca 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 obrad przedstawił porządek posiedzenie i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pism w sprawie: 

- Pani K. H.*), 

- Pana J. Z.*), 

- Pani K. G.*), 

- Pana R. Z.*), 

- Pani J. M.*), 

- Pana F. S.*), 

- Pani W. B.*), 

- Pani M. B.*), 

- Pana M. G.*), 

- Pani M. K.*). 

4. Wnioski Komisji 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” –  porządek przyjęty. 

 

Ad. 3 

Komisja przystąpiła do rozpatrywania pism:  

• Pani K. H.*) ubiega się o przydział mieszkania socjalnego.  

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Pani K. H.*) ze względu na brak dochodu. 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem takiego stanowiska. 

Głosowano: 3 „za” – opinia negatywna. 

• Pan J. Z.*) mieszka w lokalu socjalnym przy ul. L.*), wnioskuje o zawarcie umowy 

najmu lokalu. 

Komisja pozytywnie opiniuje w/w wniosek 

Głosowano: 3 „za” – opinia pozytywna. 

• Pani K. G.*) prosi o zamianę mieszkania z zajmowanego lokalu na poddaszu na 

położone w niższej kondygnacji, ze względu na stan zdrowia męża. Zwróciła się  

z prośbą o przydział mieszkania przy ul. S.*). 

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

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

• Pan R. Z.*) zwraca się z prośbą o przydział mieszkania komunalnego. 
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Po przeanalizowaniu danych Komisja stwierdza, że wnioskodawca nie spełnia kryterium 

dochodowego. Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

wniosku Pana R. Z.*). 

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

• Pani J. M.*) zwraca się z prośba o przydział mieszkania w związku z wyrokiem 

eksmisyjnym z budynku przy ul. M.*) 

Komisja przychyliła się do propozycji przydziału mieszkania przy ul. S.*) dla Pani J. M.*). 

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

• Pan F. S.*)  prosi o przydział lokalu socjalnego. 

Po przeanalizowaniu danych Pan Andrzej Bolewski zapytał kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem w/w wniosku 

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

Komisja przyjęła stanowisko, że ze względów społecznych nie może pozytywnie zaopiniować 

powyższego wniosku. 

• Pani W. B.*) prosi o zamianę mieszkania na większe. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. 

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

• Pani M. B.*) zwraca się z prośbą o przydział mieszkania socjalnego. 

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną sytuacją przedstawioną w dokumentach nie zajęła 

stanowiska, pozostawiając sprawę do rozpatrzenia w późniejszym terminie. 

• Pan M. G.*) zwraca się z prośbą o przydział mieszkania komunalnego 

Komisja po analizie dokumentów prosi o uzupełnienie danych o dochodach. 

• Pani M. K.*) złożyła wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 

Na posiedzeniu w dniu 22.04.2013 r. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Pani  

M. K*). Zainteresowana w ramach przyjęć interesantów zwróciła się do Zastępcy 

Burmistrza o wyjaśnienie powyższego stanowiska. 

W związku z deficytem w zasobach mieszkaniowych Gminy Sandomierz, Komisja sugeruje, 

że najemca lokalu spółdzielczego - rodzina Pani M. K.*) – powinna zwrócić się do 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zamianę mieszkania na większe. 

Pan Andrzej Bolewski zapytał, kto jest za takim stanowiskiem Komisji. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Wnioski Komisji: 

Komisja wnosi o przeanalizowanie danych z rozliczenia się powodzian ze środków 

otrzymanych na rozbiórkę i odbudowę domów, w związku z zajętymi mieszkaniami 

komunalnymi przydzielanymi powodzianom na okres odbudowy tych domów. 

Komisja sugeruje zorganizowanie posiedzenia z udziałem Zastępcy Burmistrza 

Sandomierza, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz przedstawiciela 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu. 

 

      Andrzej Bolewski 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Mieszkaniowej 

 
 

 

Protokołowała: R. Tkacz 
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*) 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.).  

 


