
 

 


                                                                                                Warszawa, dnia 25.02.2021 r.


                                                                                                 Zarząd  

                                                                                                 Dzielnicy  …


Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w imie-
niu Fundacji Godnie Żyć z siedzibą w Warszawie, przy ul. Paryskiej 31 lok. U-1, KRS 0000511143, 
uprzejmie prosimy o udzielenie następujących informacji:


A. W trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie następujących in-
formacji (dane z ostatnich 3 lat):


1. Czy jest prowadzona statystyka dotycząca ilości bezdomnych przebywających na terenie 
dzielnicy?

2. Jakie są ośrodki pomocowe na terenie dzielnicy dla osób bezdomnych i w jakich godzinach 
działają? Czy są prowadzone statystyki ilościowe udzielonej pomocy w tych ośrodkach?

3. Ile jest wolnych lokali mieszkalnych w zasobach Dzielnicy i o jakim statusie, i od kiedy są 

wolne?

4. Jaka jest liczba osób oczekujących na mieszkania z podziałem na socjalne i komunalne?

5. Ile lokali mieszkalnych, z podziałam na socjalne i komunalne, zostało przekazanych w każ-

dym miesiącu roku 2020, ile w każdym z ostatnich 3 lat? Ile z tych mieszkań zostało przy-
dzielonych osobom urodzonym w Warszawie?


6. Jak wygląda procedura występowania o pomoc mieszkaniową: od chwili złożenia wnio-
sku, przez wszystkie działania i etapy, ich terminy i czy Urząd jest zobowiązany do ich do-
trzymywania?


7. Jaki jest czas oczekiwania na mieszkanie od chwili złożenia pełnego wniosku do odebra-
nia kluczy?


8. Jakie jest uzasadnienie tak długiego czasu procedowania?

9. Czy remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych na pomoc mieszkaniową są wykonywa-

ne na bieżąco, czy zbiorowo?

10. Jaki jest klucz dobierania wykonawców remontów, czy w drodze przetargu i czy przetarg 

ogłaszany jest gdy jest konkretna liczba mieszkań już przydzielonych, czy Dzielnica nieza-
leżnie, na bieżąco remontuje poszczególne lokale, aby przyspieszyć proces przekazywania 
mieszkań? Jaka firma wykonuje remonty mieszkań? Ile pieniędzy rocznie jest przeznacza-
ne na remonty tych mieszkań? Skąd pochodzą środki na remont?


11. Czy jest jedna lista oczekujących na dany rodzaj mieszkania (socjalne lub komunalne), a 
jeśli nie, to ile jest takich list i według jakiego klucza są tworzone (Czy jest podział na matki 
z dziećmi, bezdomnych, ubogich, po upadłościach konsumenckich, zamiany czy jakieś 
inne?) Ile osób znajduje się na poszczególnych listach i ile z nich jest urodzonych w War-
szawie?


12. Ile wniosków jest składanych w roku, ile jest załatwionych pozytywnie i w jakim czasie, ile 
negatywnie i czy osoby się odwołały? Czy w piśmie o odmowie jest wyraźne pouczenie, 
jakie uprawnienia przysługują osobie, której odmówiono pomocy mieszkaniowej?
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13. Jaki procent mieszkań jest przydzielany osobom posiadającym dorosłe dzieci, które mają 

dobre warunki mieszkaniowe? Ile z tych osób urodziło się w Warszawie?

14. Ile mieszkań zostało przydzielonych osobom po upadłości konsumenckiej i ile z nich jest 

urodzonych w Warszawie?

15. Czy można przydzielić mieszkanie osobie będącej w separacji lub osobie nie posiadającej 

rozwodu, ale nie mającej kontaktu ze współmałżonkiem od wielu lat, często nawet nie zna-
jącej jej miejsca pobytu?


16. Czy do oceny złożonego wniosku o pomoc mieszkaniową stosuje się badanie mediów 
społecznościowych wnioskodawcy, a jeśli tak to na jakiej podstawie?


17. W stosunku do ilu lokai mieszkalnych będących w zasobach Dzielnicy zostały zgłoszone 
roszczenia?


18. Ile z lokali mieszkalnych będących w zasobach Dzielnicy zostało przekształconych w loka-
le użytkowe i z jakich przyczyn?


19. Co się dzieje z lokalami mieszkalnymi, które opuszczają osoby otrzymujące inne mieszka-
nia?


20. Czy Dzielnica w ostatnich 3 latach udzieliła pomocy mieszkaniowej, przydzielając lokale 
mieszkalne organizacjom pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia) np. na mieszkania 
treningowe lub podobne? Czy były składane takie wnioski, ile i czy zostały załatwione po-
zytywnie? Jeśli nie, to z jakich przyczyn? 


21. Czy Zarząd Dzielnicy sam decyduje o przydziale mieszkań, czy też zbiera się komisja, jeśli 
tak to z kogo złożona, czy sugeruje się ona opinią pracowników, czy innymi czynnikami? 
Czy Zarząd korzysta na podstawie §7 ust. 4 Uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Sto-
łecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, z możliwości 
zwolnienia danego wnioskodawcy przy przydziale lokalu mieszkalnego z warunków kwali-
fikujących go do pomocy mieszkaniowej i jeśli tak, to ile razy w każdym roku kalendarzo-
wym i jakie to były sytuacje oraz ile z tych osób jest urodzonych w Warszawie? Ile razy 
odmówiono skorzystania z powyższej uchwały na złożony wniosek przez osobę wniosku-
jącą o pomoc mieszkaniową? Czy po złożeniu takiego wniosku, Zarząd jest o tym infor-
mowany?


22. Jaki jest najdłuższy czas oczekiwania na pomoc mieszkaniową i z jakich przyczyn - w 
ostatnich trzech latach?


23. Ile osób w Urzędzie Dzielnicy jest zatrudnionych w Wydziale zasobów lokalowych? Ile 
spraw przypada na osobę w ciągu roku?


B. Dane, o które występujemy są niezbędne do sporządzenia raportu obejmującego wyniki i rezul-
taty działalności misyjnej Fundacji na rzecz osób w trudnej sytuacji, by zapobiegać ich bezdom-
ności, którego częścią jest m.in. diagnoza potrzeb grupy docelowej tych działań. Przedmiotowy 
raport sporządzany jest w ramach sprawozdawczości do Narodowego Instytutu Wolności Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach otrzymanego wsparcia instytucjonalne-
go i misyjnego Fundacji Godnie Żyć na lata 2020-2022.


C. Prosimy o udzielenie informacji w formie pisemnej przesłanej na adres mailowy: 

kontakt@fundacjagodniezyc.pl


Z poważaniem,


Katarzyna Czajka

Tel. 601 220 895


Prezes Zarządu 

Fundacji Godnie Żyć
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