
PROTOKOL NR 10/19
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21 sierpnia 2019 roku, w Urz^dzie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 
w godzinach od 14.00 do 14.35

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 
Niepelnosprawnych:

1) Czarczyk Michat - Przewodnicz^cy Komisji
2) Czechowska Krystyna
3) Czubala Urszula
4) Wieslawa Olejnik
5) Dajcz Siawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
6) W^zyk-Giowacka Marlena
7) Wi^ciawska Sylwia

Radni nieobecni:

1) Blaszczynski Marian
2) Pencina Ludomir

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych

Obradom przewodniczyl Pan Michal Czarczyk Przewodnicz^cy Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych. W chwili rozpocz^cia posiedzenia 
na sali obecnych bylo 7 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly 
prawomocne.

I. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 18 czerwca 2019 roku.

2. Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw 
Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczehstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisii Budzetu, Finansow i Planowania z dnia 8 lipca 
2019 roku.

3. Korespondencja kierowana do Komisji.
4. Sprawy rozne.

W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymujqcych, Komisja 
przyj^la proponowany porzqdek.

1



Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
18 czerwca 2019 roku.
W wyniku glosowania przy, 7 giosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, Komisja 
przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spotecznych 
i Osob Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 czerwca 2019 
roku.

Punkt 2
Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw 
Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczehstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budzetu, Finansow i Planowania z dnia 8 lipca 
2019 roku.
W wyniku glosowania przy, 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, Komisja 
przyj^la protokol ze wspolnego posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budzetu, Finansow i Planowania z dnia 8 lipca 2019 
roku.

Punkt 3
Korespondencja kierowana do Komisji.

• Pismo mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie 
wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Widok od strony ul. Pawlowskiej. 
Pismo zostalo skierowane do Prezydenta Miasta.

Punkt 4
Sprawy rozne.

Pani Wieslawa Olejnik przedstawila problem mieszkahcow ul. Batorego 11 bl. 3, 
ktorzy maj^ s^siada ^bieracza” smieci. W 2016 roku byla ta sprawa omawiana na portalu e- 
piotrkow, w styczniu odbyia si$ wizyta w Urz^dzie Miasta w obecnosci panow Prezydentow, 
pelnomocnika Prezydenta p. G. Janowskiego oraz Sanepidu. W lutym br. pojawil si$ artykul 
w Tygodniu Trybunalskim. Po tych wszystkich dzialaniach okazalo si$, ze wywiezionych 
zostalo 7 kontenerow roznego rodzaju smieci. Obecnie nadal si$ to mieszkanie zapelnia. Ludzie 
mowi^, ze wydostaj^ si$ z tego mieszkania prusaki, ktore chodz^ po klatce schodowej i w ich 
mieszkaniach. Mieszkahcy komunikowali si$ z Sanepidem, „zbieracz” nie ma wody, gazu, 
ani pr^du w tym mieszkaniu. Mieszkahcy skierowali sprawy do s^du i sprawa jest w toku. 
Mieszkahcy powolywali si$ na ait. 165 § 1 pkt. 1 Kodeksu kamego, mowi^cy o zagrozeniu dla 
zycia, czy zdrowia. Mieszkaniec jest wlascicielem lokalu i wlasciwie na dobr^ sprawy on 
w swoim domu moze robic co sobie chce. Radna obiecala mieszkahcom, ze przedstawi problem 
rowniez na Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, zeby sprobowac w jakis 
sposob tym ludziom pomoc albo podpowiedziec jakies jeszcze inne rozwi^zania.

Pan Grzegorz Janowski odpowiedzial, ze stan prawny nie pozwala na razie nic w tej sprawie 
zrobic.
Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Nie mozemy nic zrobic, ani wladze miasta?
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Pan Grzegorz Janowski odpowiedziai, ze niestety nie mozna nic zrobic, na spotkaniu by} 
Sanepid, Straz Pozama, Straz Miejska i Policja, nie ma narz^dzia prawnego, ktore by pozwoldo 
w sposob zdecydowany wejsc i spraw^ zakonczyc.

Pani Marlena W^zyk-Glowacka zapytala od kiedy ta sprawa si$ ci^gnie w s^dzie?

Pan Michal Czarczyk zapytal, czy zadna z jednostek pomocy spoiecznej nie moze wyjsc 
z prob^ pomocy temu cztowiekowi ?

Pani Marlena W^zyk-Glowacka powiedziala. czy takie jednostki jak MOPR nie mog^ 
wyst^pic do s^du z wiasnym wnioskiem ?

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta wyjasni}, ze na prosb^ pana Prezydenta 
zaprosi} wszystkie instytucje i przedstawicieli Piotrkowskiej Spoldzielni Mieszkaniowej, 
ktorzy mogliby w tej sprawie pomoc mieszkancom. Prezydentowi jest przykro, 
ze do mieszkancow zadne argumenty natury prawnej nie trafiaj^: ten pan korzysta z pelni praw 
publicznych i nie jest osob^ ubezwlasnowolnion^. Wszystkie inspekcje i straze wypowiedziaiy 
si$ co do swoich prawnych mozliwosci i dzialan w tej sprawie. Informowaly, takze o podj^tych 
wczesniej dzialaniach, ale jeszcze raz zaznaczyl: dzialaniach zgodnych z prawem. Nikt pod 
namow^, czy pod naciskiem mieszkancow nie jest skionny do podj^cia dzialan, ktore by 
naruszyly prawo i wi^zaly si$ z odpowiedzialnosci^. Informacje w takim zakresie jakie mogly 
bye przedstawione przedstawili funkcjonariusze polieji i strazy miejskiej: o wynikach 
post^powan, takze w s^dzie, bo byiy kierowane wnioski o ukaranie do s^du. Z tego spotkania 
zostal sporz^dzony protokol, ktory zostal przekazany do Prokuratury Rejonowej, poniewaz w 
tym czasie toezyla si$ w prokuraturze sprawa o ubezwlasnowolnienie, oczywiscie decyzja nie 
nalezy do prokuratury tylko do s^du. Wczesniejszy wniosek o ubezwlasnowolnienie s^d 
oddalil. Kazda z tych instytueji l^cznie z Sanepidem, wszyscy mowili o tym jakie maj^ 
mozliwosci i tak naprawd^ mozliwosci s^ niewielkie inspekcji i strazy, ktore podlegaj^ 
Prezydentowi. Sanepid moze badac, ale nie lokale stanowi^ce wlasnosc osob fizycznych (nie 
wejdzie tarn). Moze jedynie kontrolowac ci^gi komunikacyjne, pozostale kwestie nalezy w 
zaleznosci czego dotycz^, do Zarz^du Wspolnoty Mieszkaniowej i do Zarz^du PSM. Rowniez 
Zarz^dowi Spoldzielni zostala przekazana kopia protokolu. Nikt nie wyjdzie poza, tarn gdzie 
straz miejska miala mozliwosc to takze kierowala wnioski, jak rowniez policja, bo pojawialy 
si$ tarn grozby karalne, wi^c te sprawy prowadzila policja. Wiceprezydent Andrzej Kacperek 
dodal: w czasie spotkania jedna z mieszkanek postawila zarzut, ze nie chc$ im pomoc, 
a przeciez nie mozna obiecac czegos z czego absolutnie si$ wywi^zac nie mozna. Nie mozna 
nikogo naklaniac do podj^cia dzialan, ktore naruszalyby prawo. Jest problem z tym panem 
i takie problemy w naszyeh zasobach tez si$ zdarzaj^, bylo kilka takich przypadkow, chociazby 
na ul. Garncarskiej. Jest to choroba psychiczna, ale na gruncie ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego ostatnie slowo nalezy do s^du.

Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, ze jest to zagrozenie zycia, i zdrowia mieszkancow 
i obawia si$, ze za chwil$ „zbieracz”, maj^c odci^ty pr^d, ogien rozpali w tym mieszkaniu.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze jak nie ma gazu i pr^du to dla 
mieszkancow jest troch$ mniejsze zagrozenie, natomiast gdyby zbieral i gromadzil smieci 
w ci^gach komunikacyjnych to tu moze interweniowac Sanepid pod k^tem zagrozenia 
epidemiologicznego, pod k^tem bezpieczenstwa przeciwpozarowego - straz pozama, ale zadna 
z tych sluzb nie wejdzie do lokalu.
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Pan Michal Czarczyk powiedzial, ze w planie pracy na II polrocze 2019 roku zostalo 
uwzgl^dnionych kilka posiedzen wyjazdowych. Przewodnicz^cy zaproponowal, 
zeby posiedzenie komisji wyjazdowej do Domu Dziecka odbylo si? we wrzesniu, natomiast 
posiedzenie wyjazdowe do Domu Noclegowego dla Bezdomnych Polskiego Czerwonego 
Krzyza zostalo przesuni?te w miesi^cu grudniu.

Na tym protokol zakonczono.

Przewodnicz^cy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Spotecznych i Osob
ch:nos

Michal Czarczyk

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz
Uvea
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