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PROTOKÓŁ  NR 5/19 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku, w Urzędzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 
w godzinach od 14.30 do 14.50 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych: 

Błaszczyński Marian 
Czarczyk Michał  — Przewodniczący Komisji 
Czechowska Krystyna 
Czubała Urszula 
Dajcz Sławomir 
Olejnik Wiesława 
Pencina Ludomir 
Wężyk-Głowacka Marlena 
Więcławska Sylwia 

W posiedzeniu udział  wzięli również: 
Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Grzegorz Janowski — Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; 
Anna Bajdzienko - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 
Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Beata Grabowiecka — Referat Zarządzania Dokumentacją  i Bezpieczeństwa Informacji 

Obradom przewodniczył  Pan Michał  Czarczyk Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. W chwili rozpoczęcia posiedzenia 
na sali obecnych było 9 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji były 
prawomocne. 

I. Proponowany porządek dzienny posiedzenia 

ł. 	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 marca 
2019 roku. 
Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Porządek po zmianach: 
ł. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 

i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 marca 
2019 roku. 



Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-
2021". 
Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016 -2018. 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2018 rok. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował  o rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji i 
w związku z tym o zamiarze wyboru nowego Wiceprzewodniczącego. Pan Michał  Czarczyk 
zapytał, czy radni mają  uwagi do proponowanego porządku. W związku z brakiem uwag 
przystąpił  do przegłosowania porządku ze zgłoszonymi poprawkami. 

W wyniku głosowania, przy 9 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja 
przyjęła proponowany porządek. 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 marca 2019 
roku. 
W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym, 
Komisja przyjęła Protokół  z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i 
Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 marca 2019 r. 

Punkt 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021". 

Pani Wiesława Olejnilc zapytała dlaczego projekt uchwały opiniowany jest dzisiaj skoro 
program jest na lata 2019-2021 i będzie obowiązywał  z mocą  od stycznia 2019- nie mogliśmy 
zrobić  tego wcześniej? 

Pani Anna Bajdzienko, Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odpowiedziała, że 
nie można było wcześniej dlatego, że do opracowania tego programu MOPR potrzebuje wielu 
danych: musimy przygotować  diagnozę, żeby zobaczyć, które z elementów systemu 
funkcjonowały, a które nie. Zgodnie z ustawą  sprawozdanie musimy do końca kwietnia 
przedstawić  Radzie Miasta. Ten program jest kontynuacją  poprzedniego programu, 
rzeczywiście niektóre zadania będą  realizowane, szczególnie dotyczące rodzin zastępczych, 
chodzi o pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR: Mamy problemy i zgłaszamy się  z apelem do 
Państwa radnych, gdzie możecie to proszę  reklamować, że jest taka możliwość. Mamy 
problemy z kandydatami na rodziny zastępcze. 
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Pani Anna Bajdzienko, Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR: Promocja 
tej rodziny pieczy zastępczej to jest taki priorytet, ponieważ  wiemy, że będą  zmiany w zapisach 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gdzie duży nacisk kładzie się  na 
rozwój tych rodzinnych form pieczy, bo dzieci do 10 roku życia powinny być  umieszczane w 
rodzinnych domach pieczy zastępczej, a wiemy z doświadczenia 3-letniego, że tych 
kandydatów jest z roku na rok coraz mniej. Ostatnie lata wskazują, że praktycznie nie ma 
kandydatów, jeśli chodzi o osoby zupełnie obce, bo głównie mamy w systemie rodzinnej pieczy 
zastępczej rodziny spokrewnione, czyli z najbliższego otoczenia dziecka. W ostatnim okresie 
jakby więcej jest tych rodzin niezawodowych, ale to też  nie są  osoby zupełnie obce. Takich 
osób obcych zgłaszających się  do pełnienia rodziny zastępczej zdarzają  się, ale ostatnimi czasy 
nie mogliśmy ich kwalifikować, jakby nie spełniali kryteriów. Muszą  spełniać  kryteria zgodnie 
z ustawą  o wspieranie rodziny pieczy zastępczej. 

Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 9 glosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-
2021". 
Opinia Nr 10/5/19 

Punkt 3 
Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016 -2018. 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 4 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2018 rok. 

Pan Michał  Czarczyk: Ile osób wyszło z bezdomności dzięki działaniom podejmowanym 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie? 

Pani Zofia Antoszczyk dyrektor MOPR: Mamy na terenie miasta tylko jedną  noclegownie, 
która ma 95 miejsc. Noclegownia powinna mieć  na zasadzie pracownika socjalnego, ale nie 
ma, obsługuje go pracownik socjalny MOPR. Osoba bezdomna, która zgłasza się  do 
noclegowni musi otrzymać  od nas decyzje na pobyt w noclegowni i zaczyna się  praca w celu 
wyjścia z bezdomności. W zeszłym roku takich osób mieliśmy pięć, to są  zwykle sprawy i 
problemy związane z uzyskaniem mieszkania, więc nasz przedstawiciel MOPR jest też  w 
Komisji Mieszkaniowej i jak gdyby trzyma rękę  na pulsie, żeby jednak była możliwość  
pozyskiwania tych mieszkań  zwykle do remontów, bo jest tez taka praktyka, że wtedy osoby, 
które przebywają  w tej noclegowni pomagają  przeprowadzić  remont. 

Pan Michał  Czarczyk: W sprawozdaniu jest zapisane, że 53 osoby znalazły zatrudnienie 
objęte programem aktywizacji, a 159 zostało skierowano na różnego rodzaju szkolenia 
i kursy. Ile osób łącznie zostało objętych programami aktywizującymi? 

Pani Zofia Antoszczyk dyrektor MOPR odpowiedziała, że to są  te osoby. 

Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 
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Punkt 5 
Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  31 
stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, do wglądu w Biurze Rady Miasta). 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 6 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 

Pan Michał  Czarczyk powiedział, że wpłynęła rezygnacja pani Urszuli Czubały 
z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych. 
Radna Urszula Czubała potwierdziła, że rezygnuje z funkcji Wiceprzewodniczącej ww. 
Komisji. 
Następnie pan Michał  Czarczyk poprosił  o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego 
Komisji. 
Pani Wiesława Olejnik zgłosiła kandydaturę  radnego Sławomira Dajcza. 
Pan Sławomir Dajcz wyraził  zgodę. 
Wobec braku dalszych zgłoszeń  Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie kandydaturę  
pana Sławomira Dajcza na funkcję  Wiceprzewodniczącego Komisji. 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie 
wstrzymującym, Komisja wybrała pana Sławomira Dajcza na Wiceprzewodniczącego Komisji 
ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. 

Punkt 7 
Sprawy różne. 

Pani Zofia Antoszczyk dyrektor MOPR: Chciałam przeprosić, że tak późno materiał  
Państwo radni otrzymali. Wynika to z tego, że nie wiedziałyśmy, iż  sesja Rady Miasta będzie 
juz 17 kwietnia 2019 r. Akurat w kwietniu jest mnóstwo sprawozdań  i dodatkowo idą  one 
bezpośrednio do Prezydenta Miasta, w związku z tym ten materiał  z opóźnieniem do Państwa 
dotarł. Mamy jeszcze problem z Oceną  Zasobów Pomocy Społecznej. To jest materiał, który 
musi być  przedstawiony Radzie Miasta w kwietniu, musi być  później być  informacja zwrotna 
do Ministerstwa, że Rada Miasta zapoznała się  z tą  Oceną. Mamy problemy z uzyskaniem 
materiałów z Ministerstwa, ponieważ  system im wysiadł  i nie mogą  nam przesłać  
potwierdzenia. Mamy stosowną  miedzy sobą  korespondencje, która mówi o tym, że są  
problemy i oni nad tym pracują, ale może być  tak, że Państwo dostaną  materiał, który będzie 
wprowadzony na sesję  autopoprawką. To dotyczy informacji ile jest placówek w mieście, 
przedszkoli, szkół, domów pomocy i jakie są  koszty funkcjonowania. 

Pan Michał  Czarczyk zapoznał  radnych z uzasadnieniem odrzuconej skargi złożonej przez 
panią  Marlenę  Wężyk-Głowacką  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w 
przedmiocie ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. WSA postanowił  odrzucić  skargę: ,Marlena Wężyk-Głowacka wniosła skargę  do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi domagając się  stwierdzenia nieważności 
uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia 
dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
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napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Pismem z 26 
lipca 2018 roku skarżąca odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi 
poprzez wykazanie interesu prawnego wyjaśniła, że kwestionowana uchwała zabrania kupować  
alkohol po godzinie 23:00, przed wprowadzeniem przedmiotowej uchwały miała możliwość  
dokonać  zakupu alkoholu po godz. 23:00, w związku z powyższym uchwała ogranicza moje 
uprawnienia, czyli możliwość  zakupu alkoholu po godz. 23:00 co wskazuje na mój interes 
prawny". Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył  co następuje: „Kwestionowanie 
uchwały organu gminy w trybie art. 101 ust. 1 ustawy, przysługuje jedynie temu, kto wykaże, 
że zaskarżonym rozstrzygnięciem został  naruszony jego interes prawny lub uprawnienie. Musi 
być  to interes o charakterze osobistym, czyli własnym, zwizualizowany i skonkretyzowany. 
Interes musi wynikać  ze ściśle określonego przepisu prawa oraz odnosić  się  wprost do 
podmiotu kwestionującego akt prawa miejscowego i dotyczyć  bezpośrednio tego podmiotu. 
Interes prawny skarżącego, do którego wprost nawiązuje przepis art. 101 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, musi wynikać  z normy prawa materialnego kształtującej sytuacje 
prawną  wnoszącego skargę, stąd też  interes ten musi być  bezpośredni i realny, a nie przyszły i 
przypuszczalny, w tym znaczeniu, że można go skutecznie wywodzić  wyłącznie z własnej 
określonej przez prawo materialne sytuacji prawnej. Składając skargę  skarżący powinien 
wskazać  na konkretną  normę  prawną, z którą  łączy swój interes prawny. W niniejszej sprawie 
skarżąca nie wykazała zaistnienia w dacie wnoszenia skargi, naruszenia interesu prawnego lub 
uprawnienia zaskarżoną  uchwałą  polegającą  na zaistnieniu związku między tą  uchwałą, a jej 
własną  indywidualną  sytuacją  prawną. Skoro przedmiotowa uchwała w żaden sposób nie 
wkracza w sfery uprawnień  właścicielskich, rzeczowych skarżącej, a jedynie odnosi się  do 
subiektywnego odczucia, czyli chęci dokonania zakupu alkoholu po godz. 23:00 tym samym 
nie dotyczy interesu prawnego rozumienia art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W 
związku z tym należy stwierdzić, iż  skarżąca Marlena Wężyk-Głowacka nie posiadała 
legitymacji do zaskarżenia przedmiotowej uchwały w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, gdyż  nie wykazała, że poprzez podjęcie zaskarżonej uchwały nastąpiło 
naruszenie jej interesu prawnego. Nie można, także dopatrywać  się  interesu prawnego 
skarżącej w fakcie pełnienia przez nią  funkcji radnej. 

Na tym protokól zakończono. 

Przewodniczący 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób 
N' ełn9z,r wnych 

arc 
Micha! Czarczy 

Protokół  sporządziła: 

Monika Mróz 

P0:02 1110444, 
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