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                                               Protokół nr 16/7/2008 
                        z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                      w dniu 14 listopada 2008 roku 
 
 
 
         Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 
Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
Obecni jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad 1 
 Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej - Pani Agnieszka Frańczak - 
Szczepanek stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i  o godzinie 
12,00 otworzyła posiedzenie. 
 
 
Ad. 2  

 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki 

Mieszkaniowej przedstawiła projekt porządku posiedzenia Komisji w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3. Informacja i przyjęcie protokołów z wizji warunków mieszkaniowych. 
4. Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad.        
 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu 

 
 
Ad. 3,4 
 

Komisja wysłuchała trzech mieszkańców Sandomierza, którzy przedstawili 
swoją sytuację mieszkaniową: 

 
• Pani Zofia R.∗ zameldowana w Sandomierzu (czasowy pobyt ul. Flisaków 15 A)  

prosi o przydzielenie mieszkania. 
            Komisja wnioskuje o przydzielenie Pani Zofii R.∗ zamieszkałej  
            w  Sandomierzu lokalu socjalnego w budynku przy ul. Lubelskiej 29A. 
 

• Pani Magdalena D.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi o przydzielenie 
mieszkania 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przydzielenie Pani Magdalenie D.∗ zamieszkałej  
w Sandomierzu lokalu mieszkalnego. 

            PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
            0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
• Pani Katarzyna Ł.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi o przydzielenie 

mieszkania. 
      Komisja ustaliła, Ŝe sprawdzi warunki mieszkaniowe pod w/w adresem. 

 
• Pani Ewa W.∗ i Pani Małgorzata W.∗ w imieniu mieszkańców Starego Miasta 

zwracają się z prośbą o podjęcie działań umoŜliwiających wykup mieszkań na 
Starym Mieście w Sandomierzu. 

 
 
Ad. 5 

 
Komisja zapoznała się z propozycją zawarcia umów najmu lokali socjalnych  

w budynku przy ul. Lubelskiej 29A. (Załącznik Nr 2 do protokołu). 
PowyŜszą propozycję Komisja Polityki Mieszkaniowej zaopiniowana pozytywnie  
(bez pozycji 12 – Zieliński Ryszard): 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
Komisja uwaŜa, Ŝe: 
- osoby z którymi będą zawierane umowy najmu lokali socjalnych w budynku przy  
ul. Lubelskiej 29A mają przedłoŜyć dokumenty potwierdzające dochód. 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pan Adam L.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi o odsunięcie Ŝądań 
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Sandomierzu o przekwaterowanie do lokalu socjalnego z obecnego 
mieszkania. 

 
• Pan Marek Bronkowski - Zastępca Burmistrza Sandomierza pismo znak  

NK. 71404-67/2008  w związku z odzyskiem lokali mieszkalnych przedstawia  
w celu zaopiniowania propozycję umów najmu lokali mieszkalnych z osobami 
ubiegającymi się o przydział komunalnych lokali mieszkalnych z zasobu Gminy 
(Załącznik Nr 3 do protokołu). 

 
PowyŜszą propozycję Komisja Polityki Mieszkaniowej zaopiniowana pozytywnie:  
5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
 
                                                                                                                                               
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 6 
Wnioski Komisji 
 
Komisja wnioskuje o: 
- podjęcie działań umoŜliwiających wykup mieszkań na Starym Mieście  
      w Sandomierzu, 
- przedłoŜenie informacji dot. własności kamienic na Starym Mieście w Sandomierzu, 
- podjęcie działań zmierzających do wybudowania kolejnego bloku socjalnego  
    w Sandomierzu. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 7 
       

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji o godz. 
13.30 zamknęła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
  
 
                                                                             
        
 
 
                                                                          Agnieszka Frańczak - Szczepanek 
                                                                                          Przewodnicząca 
                                                                             Komisji Polityki Mieszkaniowej                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
 
 


