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Protokół Nr 17/7/2012 

z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 28 sierpnia 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. Rozpatrzenie pism: 

• NK.7140.72.2012.ESO z dnia 07-08-2012 dot. zbadania warunków mieszkaniowych 

• NK.7144.6.2012TPI1 z dnia 09-08-2012 dot. wykwaterowania mieszkańców budynku 

ul. Krukowska 27 

• NK.7140.76.2012.ESO z dnia 13-08-2012 dot. zbadania warunków mieszkaniowych 

• NK.7140.59.2012.ESO z dnia 14-08-2012 dot. zbadania warunków mieszkaniowych 

• NK.7140.4.2012TPI1 z dnia 16-08-2012 dot. zawarcia umowy najmu 

• NK.7140.85.2012 z dnia 20-08-2012 dot. zbadania warunków mieszkaniowych 

4. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo NK.7140.72.2012.ESO z dnia 07-08-2012 w 

sprawie zbadania warunków mieszkaniowych Pani M. K.*) Poprosił członków Komisji o 

wyrażenie opinii na temat przeprowadzanych do tej pory wizytacji warunków 

mieszkaniowych. Radni przytoczyli wiele przykłady negatywnych reakcji mieszkańców  

stwierdzili, że sprawdzania warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział 

mieszkań, powinna dokonywać specjalnie do tego powołana Komisja składająca się z 

pracowników Urzędu Miasta, OPS i Straży Miejskiej.  

W związku z wątpliwościami co do  uprawnień radnych do dokonywania wizytacji 

wypracowano stanowisko - Komisja Polityki Mieszkaniowej nie będzie badać warunków 

mieszkaniowych osób ubiegających się o mieszkanie. 

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia pisma znak: NK.7144.6.2012TPI1 z dnia 09-08-2012 dot. 

wykwaterowania mieszkańców budynku ul. Krukowska 27 i zaopiniowania propozycji 

przydziału lokali. 

Pani B. D.*) - propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. Koseły 3/14. 

Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna. 

Pan R. L.*) - propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. Portowej 6/3. 

Głosowano: 3 „za”, 1 „wstrzymujący się”,  1 „przeciwny” – opinia pozytywna. 

Pan M. i M. B.*) - propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. Krukowskiej 5/4.  

Głosowano: 5  „za” – opinia pozytywna. 

Pani D. B.*) - propozycja zawarcia umowy na lokal przy ul. Trześniowskiej 46/21. 
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Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna.  

W dyskusji członkowie Komisji pytali: 

Czy na Trześniowskiej są jeszcze  wolne mieszkania? 

Czy zostaną przydzielone lokale socjalne lokatorom SSM z wyrokiem eksmisyjnym? 

 

Ad. 4 

WNIOSKI 

I. Komisja Polityki Mieszkaniowej występuje z prośbą do Burmistrza Sandomierza o  

powołanie  specjalnej Komisji Miejskiej Wizytującej Warunki Mieszkaniowe składającej się z 

pracowników Urzędu, OPS-u i Straży Miejskiej. 

Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna. 

II. Komisja wnosi propozycję, aby teren po likwidacji „baraków„ przy ul. Krukowskiej 

przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne 

Głosowano: 5”za” – opinia pozytywna. 

Radni zwracają się z prośbą o przedstawienie listy osób deklarujących chęć zamiany 

mieszkania? 

Komisja Polityki Mieszkaniowej będzie przyjmować protokoły ze swoich posiedzeń po 

zapoznaniu się członków Komisji z ich treścią.  

Na następnym posiedzeniu Komisja Polityki Mieszkaniowej zapozna się z protokołem kontroli 

NIK. 

 

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.) 
 
 


