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INTERPELACJA NR 328 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Różnic pomiędzy listami osób oczekujących na zawarcie umowy najmu ujawnionymi w 
roku 2012 i w roku 2013. 
 

W związku z ogłoszeniem w BIP uchwały nr CLXXIII/1076/2013 Zarządu Dzielnicy Białołęka z 

dnia 29 stycznia 2013 r. wraz z listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2013 roku 

(załącznik nr 1), porównałem tę listę z podobną listą otrzymaną w drugiej połowie 2012 r. (załącznik nr 

2), po jednym z posiedzeń Komisji Mieszkaniowej, której jestem członkiem. Analizując obie listy 

stwierdziłem szereg nieścisłości, które dotyczą osób: 

p. Bogusławy Olszewskiej – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

p. Mariusza Parszutowicza i Krzysztofa Króla – zmiana kolejności 

p. Stanisława Zdobylaka – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

p. Anny Borawskiej i Katarzyny Musch – zmiana kolejności 

p. Haliny Dąbrowskiej – rok zakwalifikowania: różnica 2 lat 

p. Wioletty Wieczorek – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

p. Katarzyny Ruskul – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

p. Agnieszki Skuzińskiej – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

p. Beaty Fronczak – rok zakwalifikowania: różnica 1 roku 

 

Być może obie listy różnią się jeszcze między sobą w przypadku kilku nazwisk (możliwe, że 

jakieś różnice przeoczyłem). Proszę o informację dlaczego w ciągu kilku miesięcy, które dzieli 

udostępnienie obu list, różnice na obu listach są tak znaczne (ponad 8% biorąc za podstawę listę z drugiej 

połowy 2012 r., z użyciem której pracowali radni Komisji Mieszkaniowej)? 
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