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                                               Protokół nr 15/6/2008 
                        z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 
                                      w dniu 2 października 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 
14,00 otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2  
Pani Agnieszka Frańczak – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej 
przedstawiła porządek posiedzenia. 
Komisja przyjęła (2 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”) 
porządek posiedzenia 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.        
Ad. 3,4 

Komisja zapoznała się z treścią protokołów Zespołu Wizytującego Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miasta z wizytacji warunków mieszkaniowych przeprowadzonych 
u następujących osób:  
- Pani Wioletty O.∗ zam. w Sandomierzu. 
- Pani Marty T.∗ zam. w Sandomierzu. 
- Pana Gerarda B.∗ zam. w Sandomierzu. 

Komisja Polityki Mieszkaniowej przyjęła przez aklamację w/w protokoły  
z wizytacji warunków mieszkaniowych wnioskodawców.  
Ad. 5 

Komisja wysłuchała trzech mieszkańców Sandomierza, którzy przedstawili 
swoją sytuację mieszkaniową: 
Pani S.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi  
o przeprowadzenie wizytacji warunków mieszkaniowych oraz o przydzielenie 
mieszkania komunalnego do momentu wybudowania bloku w ramach  TBS. 
Pani S.∗ poinformowała, Ŝe złoŜyła wniosek o przydział mieszkania z zasobów TBS i 
spełnia warunki do przydzielenia mieszkania z zasobów TBS-ów. 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗ Jawność treści mwyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Pani Urszula M.∗ zamieszkała w Sandomierzu prosi  
o przydział lokalu komunalnego do momentu wybudowania bloku w ramach  TBS. 
Pani Urszula M.∗ poinformowała, Ŝe złoŜyła wniosek o przydział mieszkania  
z zasobów TBS-u i spełnia warunki do przydzielenia mieszkania z zasobów TBS-ów 
komunalnego do momentu wybudowania bloku w ramach  TBS. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o czasowe przydzielenie Pani Urszuli M.∗ lokalu komunalnego  
do momentu wybudowania bloku w ramach  TBS. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Pan Gerard B.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi  
o przydział lokalu komunalnego. 
 
Komisja zapoznała się z propozycją zasiedlenia bloku socjalnego przy ul. Lubelskiej 
(Załącznik Nr 2 do Protokołu). 
PowyŜsza propozycja została przez Komisję zaopiniowana pozytywnie. 
 
Komisja wnioskuje o przydzielenie Pani GraŜynie W.∗ zam. w Sandomierzu. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie opinii prawnej dot. moŜliwości podpisania umowy 
na wynajem lokalu komunalnego na okres czasowy do momentu wybudowania 
budynku TBS-u. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Ad. 7 
      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji o godz. 16.00 
zamknęła posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
  
 
                                                                             
      
                                                                          Agnieszka Frańczak - Szczepanek 
                                                                                          Przewodnicząca 
                                                                             Komisji Polityki Mieszkaniowej                                      
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym                                                                                       
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