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Sz. P.
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza
Przewodniczący  Klubu  Radnych  Koalicji
Obywatelskiej

   

Przy  Kaliskim  Towarzystwie  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.  działa  Komisja
Kwalifikacyjna, której zadaniem jest rozpatrywanie  wniosków o wynajem i przydział mieszkań. Do 24
lutego 2017 r. rolę Komisji Kwalifikacyjnej KTBS pełniła Komisja Mieszkaniowa. Od tej daty funkcjonuje
odrębna Komisja Kwalifikacyjna.

Uchwałą  nr  1/2017  r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  Spółki  powołało  Komisję
Kwalifikacyjną w składzie: 
- Tomasz Grudnicki – przewodniczący, 
- Danuta Nawrocka – członek, 
- Marta Sobol – członek,
- Sławomir Lasiecki – członek, 
- Maria Cierniak – członek.
Miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości:
-  przewodniczący  komisji  –  25% wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  w danym roku,
określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów,
- pozostali członkowie Komisji – 15% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów.

Uchwałą  nr  1/2018r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  Spółki   powołało  Komisję
Kwalifikacyjną w składzie:
- Maria Cierniak – przewodnicząca,
- Piotr Cieślak- członek,
- Robert Matczak- członek.

Uchwałą  nr  1/2019r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  Spółki   powołało  Komisję
Kwalifikacyjną w składzie: 
- Anna Leśniak – Jarecka - przewodnicząca,  
- Michał Lewandowski – członek,
- Maria Cierniak – członek,
- Piotr Boratyński- członek.
Miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości:
- dla przewodniczącej komisji – 21% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów,
- dla pozostałych członków komisji – 18% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym
roku, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów.



Uchwałą  nr  18/2019  z  dnia  30  września  2019  r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników Spółki
powołało Komisję Kwalifikacyjną w składzie: 
- Anna Leśniak-Jarecka - przewodnicząca,  
- Michał Lewandowski – członek,
- Maria Cierniak – członek,
- Kamila Majewska – członek,
- Adela Przybył – członek. 
Uchwałą  nr  9/2020  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników Spółki  w dniu  30  czerwca  2020  r.  
w miejsce zmarłej pani Adeli Przybył powołało na członka komisji pana Sławomira Lasieckiego.

Miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości:
- przewodnicząca komisji – wynagrodzenie brutto w 2020 r. - 546,00 zł,
- członek komisji – wynagrodzenie brutto w 2020 r. – 468,00 zł.

W 2019 roku Komisja Kwalifikacyjna:
- przydzieliła 26 lokali mieszkalnych  w KTBS,
- wyraziła  zgodę na wskazanie nowego najemcy przez poprzedniego lokatora,  który wniósł  pełen
wkład partycypacyjny, rozpatrzono 23 wnioski,
-  wyraziła  zgodę na zawarcie umowy najmu po zmarłym członku rodziny zgodnie z art.  691KC, -  
4 wnioski,
-  wyraziła  zgodę  na  ponowne  zawarcie  umowy  najmu,  które  zostały  wypowiedziane  z  przyczyn
zaległości czynszowych  - 1 wniosek,
- wyraziła zgodę na uzupełnienie partycypacji za lokal zajmowany przez najemcę – 8 wniosków.

W 2020 roku Komisja Kwalifikacyjna:
- przydzieliła 4 lokale mieszkalne zwolnione do zasobu KTBS,
- wyraziła  zgodę na wskazanie nowego najemcy przez poprzedniego lokatora,  który wniósł  pełen
wkład partycypacyjny, rozpatrzono 14 wniosków,
- wyraziła  zgodę na zawarcie umowy najmu po zmarłym członku rodziny zgodnie z art.  691KC, -  
7 wniosków,
-  wyraziła  zgodę  na  ponowne  zawarcie  umowy  najmu,  które  zostały  wypowiedziane  z  przyczyn
zaległości czynszowych  - 3 wnioski,
- wyraziła zgodę na uzupełnienie partycypacji za lokal zajmowany przez najemcę 3 wnioski.

Wynagrodzenie Komisji Kwalifikacyjnej wyniosło w okresie:
- 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. – 19391,00 zł,
- 1.01.2020 r. - 31.08.2020 r. – 14040,00 zł.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 17 września 2020 r.

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

INTERPELACJA

1. Czy przy KTBS Sp.  z  o.o.  działa  komisja  kwalifikacyjna,  zajmująca się  wnioskami  o
przydział mieszkania, w formie stałej czy doraźnej?

2. Ilu członków i z jaką gratyfikacją finansową zasiada w tej komisji?
3. Proszę  o  imienny  wykaz  członków  komisji,  ze  wskazaniem  od  kiedy  pełnią  swoje

funkcje, oraz na czyj wniosek i przez kogo zostały powołane?
4. Ile mieszkań w tym roku zostało przydzielone w wyniku kwalifikacji  komisji  w tym

roku?
5. Jaki jest roczny koszt działania komisji kwalifikacyjnej? 

     

     Z poważaniem

Dariusz Grodziński


