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Protokół Nr 34/5/2010 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej  

w dniu 28 czerwca 2010 r. 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek Przewodnicząca 
Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 
Ad. 1  
 Przewodnicząca obrad stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzyła posiedzenie 
 
Ad. 2 
 Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja w sprawie przydziału mieszkań komunalnych 
4. Analiza moŜliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób poszkodowanych w 
 powodzi. 
5. Wnioski Komisji 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca obrad przedstawiła obecnym pismo NK. 71404-51/2010 zawierające 
listę osób, którym przydzielono mieszkania komunalne w okresie od 1.04.2010r do 
28.06.2010r. Członkowie Komisji byli zainteresowani na jakich zasadach zostaną 
przydzielone mieszkania dla poszkodowanych w powodzi. Zastępca Burmistrza Pan 
Marek Bronkowski udzielił odpowiedzi stwierdzając między innymi, Ŝe umowy z 
osobami poszkodowanymi będą zawierane na czas określony czyli do momentu oddania 
do uŜytku wyremontowanego domu. Komisja wyraziła swoją pozytywną opinię w sprawie 
dokonanych przydziałów mieszkań. Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie 
 
Ad. 4 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek otworzyła dyskusję dotyczącą moŜliwości 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych powodzian. Zapytała Pana Marka Bronkowskiego: 
 -czy mieszkający w internatach szkół powodzianie będą musieli opuścić te lokale w 
 dniu 1 września? 
 - czy przewidziana jest budowa „kontenerów” lub domków drewnianych z budŜetu 
 państwa? 
 Zastępca Burmistrza poinformował o podjętych działaniach wskazując na 
zaplanowaną inwestycję przy ul. Krukowskiej. Deweloper ma oddać do uŜytku 14 
mieszkań do końca grudnia 2010r. Druga moŜliwość to kontynuacja budowy budynku 
socjalnego przy ul. Trześniowskiej w którym moŜna będzie zakwaterować 28 rodzin. 
Miasto wystąpiło takŜe do Ministerstwa Infrastruktury o pomoc finansową na budowę 
drugiego budynku wielorodzinnego  takŜe na 28 mieszkań, który zlokalizowany będzie 
takŜe przy ul. Trześniowskiej. Ta ilość mieszkań pozwoli zaspokoić na kilka lat potrzebę 
lokalową osób których domy przeznaczone są do rozbiórki. Pan Marek Bronkowski 
poinformował obecnych Ŝe zajęcie przez powodzian internatów szkół nie burzy porządku 
edukacyjnego, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się bez zakłóceń. 
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W dalszej dyskusji radni pytali o: 
• ilość zalanych mieszkań komunalnych,                              
•  kto jest odpowiedzialny za remont tych lokali,  
• Jakie są zasady stosowania osuszaczy. 

Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe zasadne jest takŜe zainteresowanie firmami które 
chcą składać domki drewniane na działkach powodzian, po to by mogli oni u siebie 
pracować, zaś po odremontowaniu zalanego domu byłby usunięty z działki. 
 
Ad 5,6 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki 
Mieszkaniowej stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
 
      Agnieszka Frańczak-Szczepanek  
     Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


