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Protokół Nr 18/8/2012 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 19 września 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 projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie propozycji przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy – pismo 

znak: NK.7145.2.2012TPI1 z dnia 12.09.2012 r. 

4. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 

 

Ad 3 

Pan Maciej Kuśmierz przedstawił obecnym treść pisma skierowanego do Komisji 

Polityki Mieszkaniowej w sprawie zaopiniowania propozycji przydziału lokali z 

mieszkaniowego zasobu Gminy – pismo znak: NK.7145.2.2012TPI1. 

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez Panią A.J.*) i S. W.*) 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła obecna na posiedzeniu Pani Halina Komenda – Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.       

Komisja pozytywnie zaopiniowała zawartą w w/w piśmie propozycję zawarcia umowy najmu 

z Panią A. J.*) na lokal przy ul. Trześniowskiej 46A/4. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. – opinia pozytywna. 

Pan Maciej Kuśmierz przedstawił propozycje przydziału lokali mieszkalnych dla 

lokatorów budynku przy ul. Mickiewicza 3  posiadających wyroki eksmisyjne. 

Wyczerpujących wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił Pan Marek Bronkowski – 

Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Komisja przystąpiła do opiniowania przedstawionych przez Burmistrza propozycji przydziału 

mieszkań. 

Pani K. L.*) – propozycja przydziału mieszkania ul. Schinzla 7/1. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. – opinia pozytywna. 

Pani B. J.*) – propozycja przydziału mieszkania ul. Schinzla 7/3. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. – opinia pozytywna. 

Pani K. B.*) propozycja przydziału mieszkania ul. Trześniowska 46A/10. 

Pan Maciej Kuśmierz poinformował, że Pani K. B.*) odmawia przyjęcia powyższego lokalu. 

Poprosił obecną na posiedzeniu Panią K. B.*) o   wyjaśnienie swojego stanowiska. 
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Po wysłuchaniu argumentacji oraz dyskusji, Komisja proponuje przyznanie Pani K. B.*)  lokalu 

przy ul. Schinzla 7/7.  

Przydział przedmiotowego lokalu nastąpi po wpłaceniu przez Panią K. B.*) polowy zadłużenia 

czynszowego i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków zawartej ugody. 

 

Ad. 4 

Wniosek Komisji: 

Komisja Polityki Mieszkaniowej proponuje przydział lokalu przy ul. Schinzla 7/7 dla Pani K. 

B.*) pod warunkiem jednorazowej wpłaty połowy zadłużenia czynszowego i zobowiązaniu 

lokatorki do  przestrzegania pozostałych warunków zawartej ugody. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. – opinia pozytywna. 

 

 Ad. 5 

 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.) 
 


