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Protokół Nr 5/4/2011 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 1 czerwca 2011 roku 
 

 
 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 obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie propozycji zawarcia umów najmu zwolnionych lokali mieszkalnych. 
4. Rozpatrzenie pisma NK. 71404-104/2010/11 z dnia 05.05.2011 rok. 
5.   Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6.   Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił członkom Komisji pismo Zastępcy Burmistrza 
Sandomierza znak: NK. 71404-104/2010/11 z dnia 05.05.2011r. dotyczące zaopiniowania 
propozycji najmu lokali mieszkalnych. Przewodniczący obrad poprosił obecnych na 
posiedzeniu pracowników Wydziału Nadzoru Komunalnego o udzielanie szczegółowych 
informacji. 
Pan W. G.*) 
– propozycja zawarcia umowy na lokal ul. Rynek 1/7. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  propozycję podpisania umowy najmu na lokal przy 
ul. Rynek 1/7 z Panem W. G.  
Wynik głosowania: 3 „za” – jednogłośnie. 
Pani M. D. 
- propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. Rynek 30/6. 
Po dyskusji członkowie Komisji uznali, Ŝe zbadają warunki mieszkaniowe Pani M. D. 
Pani B. O. 
- propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. Rynek 13/14. 
Komisja w najbliŜszym czasie zbada warunki mieszkaniowe Pani B. O. 
Pani T. O. 
Propozycja zawarcia umowy najmu na lokal przy ul. T. Króla 8/33 
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję podpisania umowy najmu na lokal przy 
ul. T. Króla 8/33 z Panią T. O. 
Wynik głosowania: 3 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Komisja przystąpiła do rozpatrzenia dokumentów dołączonych do pisma NK. 71404-
104/2010/11 z dnia 05.05.2011 rok dotyczących Państwa J. i R. K., którzy proszą 
o zbadanie ich warunków mieszkaniowych i przydział mieszkania. 
Komisja ustali termin i dokona wizji warunków mieszkaniowym Państwa K.. 
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Ad. 5 
 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił treść pisma mieszkańców bloku socjalnego przy ul. 
Trześniowskiej, którzy skarŜą się na zagraŜające bezpieczeństwu zachowanie jednej  
z rodzin i proszą o skuteczną interwencję.  
W związku z tym, Ŝe u wspomnianej rodziny widoczne jest uzaleŜnienie od alkoholu Komisja 
stoi na stanowisku aby, powyŜszą sprawą zajęła się Gminna Komisja Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
 Pan Maciej Kuśmierz poinformował, Ŝe zgłosiła się do niego Pani B. W. Jest osobą 
poszkodowaną w powodzi mieszka w internacie „budowlanki”. Pani W. nie ma moŜliwości 
powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania u swojego ojca, który wybudował dom po 
powodzi tylko dla siebie. 

Komisja zwraca się z prośbą do Pani Haliny Komenda – Dyrektora OPS w 
Sandomierzu o przedstawienie Komisji Polityki Mieszkaniowej w jaki sposób  zabezpiecza 
się powrót osób nie będących właścicielami odbudowywanych domów na swoje dawne 
miejsce zamieszkania. 
 
WNIOSKI  KOMISJI: 
Komisja prosi o informację w sprawie przydziału lokalu przy ul. Zamkowa 4 po przesiedleniu 
Pani O. 
W związku z docierającymi do Komisji informacjami o dewastowaniu mieszkań przez 
najemców szczególnie w obrębie Starego Miasta zachodzi pilna potrzeba opracowania 
programu kontroli w tym zakresie. 
 
Ad. 6 
Pan Maciej Kuśmierz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 

      Maciej Ku śmierz 
    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.) 
 
 


