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Protokół Nr 41/8/2014 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 28 października 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki 

Mieszkaniowej. 

Ad. 1 

 Pan Maciej Kuśmierz stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

 Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.30.2014.ESO propozycja  przydziału mieszkania dla 

Pani E. U.-K.*) 

4. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.8.2014.ESO propozycja przydziału mieszkania dla 

Pana P. W.*) 

5. Przyjęcie dodatkowych dokumentów złożonych przez Pana P. S.*) (pismo znak: 

NK.7140.17.3.2014TPI1). 

6. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.19.2014.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani E. G.*) 

7. Rozpatrzenie pisma znak: NK.71404-73/2008.ESO w sprawie przydziału mieszkania 

dla Pani A. M.*) 

8. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.17.2013.TPI1 w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani D. A.*) 

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

Pani D. M.*) 

10. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.29.2014.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani I. R.*) 

11. Przyjęcie wyjaśnień w sprawie wniosku Pana G. D.*) o przydział lokalu na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

12. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7144.7.2012.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani W. B.*) 

13. Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.26.2014.TPI1 w sprawie przydziału mieszkania dla 

Pani J. B.*) 

14. Podsumowanie pracy Komisji w 2014 roku. 

15. Wnioski, sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.30.2014.ESO propozycja  przydziału mieszkania dla Pani 

Eweliny U.-K.*) 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani E. U.-K. 

Radni zwrócili uwagę, na dane dotyczące przekroczenia kryterium dochodowego 

Wnioskodawczyni, oraz dobre warunki mieszkaniowe. Zauważono, że wnioski zawierające 
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dane o przekroczeniu kryterium dochodowego nie powinny być przedkładane do 

opiniowania Komisji ze względu na oczywisty zapis wynikający z regulaminu przyznawania 

mieszkań mówiący o tym kryterium. 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 

Ad. 4  

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.8.2014.ESO propozycja przydziału mieszkania przy ul. 

Lubelskiej 27/15 dla Pana P. W.*) 

Komisja zapoznała się z propozycją przydziału mieszkania dla Pana P. W.*) Ze względu na 

przekroczone kryterium dochodowe Wnioskodawcy Komisja nie zajęła stanowiska  

w sprawie. 

Ad. 5 

Przyjęcie dodatkowych dokumentów złożonych przez Pana P. S.*) (pismo znak: 

NK.7140.17.3.2014TPI1). 

Komisja po analizie dokumentów przystąpiła do opiniowania wniosku Pana P. S. o przydział 

mieszkania przy Rynku 30/6. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.19.2014.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

E. G.*) 

Komisja przeanalizowała dokumenty dołączone do wniosku Pani E. G. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.71404-73/2008.ESO w sprawie przydziału lokalu socjalnego dla 

Pani A. M.*) 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentów i propozycją przydziału lokalu przy ul. 

Trześniowskiej 46A/22. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

sprostował: „Pani A. M. proponuje się mieszkanie przy ul. T. Króla 8/78”. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej propozycji. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – (jeden z członków komisji opuścił salę obrad). 

Ad. 8 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.17.2013.TPI1 w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

D. A.*) 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją przystąpiła do głosowania. 

Przewodniczący zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Pani D. A. 

Głosowano: 0 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

Ad. 9 

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

D. M.*) 

Komisja nie zaopiniowała wniosku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. 

Ad. 10 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.29.2014.ESO w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

I. R.*) 

Komisja ponownie zwróciła uwagę, że dokumenty złożono bez względu na fakt  

przekroczenia kryterium dochodowego. 
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Przewodniczący Komisji po zakończeniu dyskusji zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem powyższej propozycji przydziału mieszkania przy ul. Katedralnej? 

Głosowano: 0 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia negatywna. 

Ad. 11 

Przyjęcie wyjaśnień w sprawie wniosku Pana G. D.*) o przydział lokalu na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo Burmistrza Sandomierza znak: NK.71404-

119/2004/2014. 

Ad. 12 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7144.7.2012.ESO w sprawie zamiany mieszkania dla Pani  

W. B.*) 

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

Ad. 13 

Rozpatrzenie pisma znak: NK.7140.26.2014.TPI1 w sprawie przydziału mieszkania dla Pani  

J. B.*) 

Radni zwrócili uwagę, że kryterium dochodowe stanowi podstawę w opiniowaniu wniosków 

o przydział mieszkania. Nadal obowiązuje uchwała Nr XXII/183/2008 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali.  

Przewodniczący komisji przedstawił wniosek o podtrzymanie stanowiska z posiedzenia w 

dniu 26.08.2014r. i zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty –opinia negatywna. 

Ad. 14 

Przewodniczący Komisji Pan Maciej Kuśmierz przedstawił krótkie podsumowanie pracy 

Komisji Polityki Mieszkaniowej, podziękował wszystkim za współpracę. 

 

Ad. 15 

Pan Maciej Kuśmierz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       

 

 

       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.).  
 


