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PROTOKOL NR 12/19
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 pazdziernika 2019 roku, w Urz^dzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109,

w godzinach od 15.30 do 16.00

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

1) Czechowska Krystyna
2) Czubala Urszula
3) Dajcz Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
4) Ludomir Pencina
5) W^zyk-Giowacka Marlena
6) Wi^clawska Sylwia

Radni nieobecni:

1) Btaszczynski Marian
2) Olejnik Wieslawa

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Zofia Antoszczyk - Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
3) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych

Obradom przewodniczyl Pan Slawomir Dajcz Wiceprzewodnicz^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 20.09.2019 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwaiy zmieniajqcego uchwal$ w sprawie szczegolowych 

zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwaiy zmieniajqcego uchwaiy Nr III/27/18 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych dla 

Miasta Piotrkow Trybunalski na 2019 rok.

4. Korespondencja kierowana do Komisji.

5. Sprawy rozne.
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Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 

i Osob Niepelnosprawnych z dnia 20.09.2019 r.

W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 

przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 

i Osob Niepelnosprawnych z dnia 20.09.2019 r.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajjjcego uchwal^ w sprawie szczegolowych zasad 

ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia.

Pani Zofia Antoszczyk Dyrektor MOPR powiedziala, ze w dniu 18 grudnia 2018 roku Rada 

Miasta podj^la uchwaly w sprawie odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia, tj. w noclegowni. 

Odplatnosc dotyczyla tylko osob, ktorych dochod przekraczal kryterium dochodowe, 

czyli w przypadku osoby samotnie gospodaruj^cej -701 zl, a w przypadku rodziny-528 zl. 

Obecnie zmieniono ustaw$ o pomocy spolecznej, od 4 pazdziernika w art. 97, ktory mowi 

o odplatnosci w osrodkach wsparcia, dodano pkt 1 a, ktory mowi., ze w przypadku osob, 

ktorych dochod jest ponizej 100 % kryterium dochodowego, rowniez nalezy pobierac 

odplatnosc za pobyt w osrodkach wsparcia. Odplatnosc ta maksymalnie moze bye 30 % kwoty 

kryterium dochodowego. Proponujemy, zeby ta odplatnosc byla 10 %. Jest to w przypadku 

osoby samotnie gospodaruj^cej- 70 zl, a dochod musi miec 700 zl. Glownym powodem 

wprowadzenia takiego zapisu bylo, zeby te osoby mialy swiadomosc, ze za pobyt w takich 

osrodkach nalezy ponosic odplatnosc, zeby nie mysleli, ze wszystko maj^ za darmo.

Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.

W wyniku glosowania Komisja przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 

zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly zmieniaj^cego uchwaly w sprawie szczegolowych 

zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia.
OpiniaNr 18/9/19

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly Nr III/27/18 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkow 

Trybunalski na 2019 rok.
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Pan Grzegorz Janowski wyjasnil, ze zwi^kszona jest sprzedaz alkoholu i st^d tez jest zwyzka 

o wplat$ i zwrot okoio 13%. Nie jest to jakas tendencja piotrkowska, ale w calym kraju jest 

notowany wzrost spozycia alkoholu, pozytywne jest w tym, ze szybciej rosnie sprzedaz 

gastronomiczna w lokalach, niz w sklepach.

Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Walczylismy i wprowadzilismy prohibicj$ w Piotrkowie co 

nie bylo konsultowane i nad tym najbardziej ubolewam z racji tego, ze maj^c przyjemnosc 

kandydowac na Prezydenta Miasta i na radn^ Rady Miasta mialam mozliwosc 

rozmawiac z mieszkahcami, oni sami zaczynali ten temat, a spozycie alkoholu wzroslo 

i dzialania, ktore zostaly podj^te tak naprawd^ nic nie wnosz^, jesli chodzi 0 zmniejszenie ilosci 

sprzedawanego alkoholu w Piotrkowie. 7

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Musz$ odniesc si$ do wypowiedzi Pani

nie ma prohibicji, tj. wprowadzenia zakazu.radnej, bo wprowadza w bl^d 

My wprowadzalismy tylko ograniczenia w godzinach nocnej sprzedazy napojow 

alkoholowych. Z kolei bior^c pod uwag$ brzmienie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzezwosci 

itd. to fakt, ze mamy wi^ksze wplywy ze sprzedazy wcale nie musi oznaczac, ze nast^pil wzrost 

spozycia alkoholu. Nie mamy tak naprawd^ danych dotycz^cych cen sprzedazy napojow 

alkoholowych. Czy projekt ograniczenia nie byl konsultowany? Oczywiscie byt konsultowany, 

0 czym Pani doskonale wie, bo korzystala z pewnych srodkow prawnych i mysl$, 

ze w orzeczeniu, ktore w tej sprawie si? pojawilo, S^d wydal wyrazne wskazowki, wi?c bylbym 

ostrozny jezeli chodzi o te kwestie.

Pani Marlena W?zyk-Glowacka: Odnosz^c si? do tematu, ktory Pan rozpocz^l wyrazilam 

tylko swoje zdanie, Pan moze miec odmienne zdanie i inni rowniez. Tak samo jak ja szanuje 

Pana zdanie, chcialabym rowniez zeby Pan uszanowal moje. A wyraznie slyszelismy, ze pan 

kierownik powiedzial, ze wzrosla ilosc alkoholu spozywanego w gastronomii i na tym tez si? 

oparlam. Powiedzial Pan, ze nie jest to prohibicja tylko ograniczenie spozycia alkoholu, 

oczywiscie zgadzam si?, poprawiam i przepraszam. Nie powinnam moze uzyc tego slowa 

zwlaszcza, ze chodzi zdecydowanie o ograniczenie, ale potrafi? si? do tego przyznac.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Jesli chodzi 0 sposob podejscia do podj?cia 

przez wysok^ Rad? tejze uchwaly Pani korzystala ze srodkow prawnych, o ktorych mowa 

w art. 101 ustawy o samorzqdzie gminnym i Scjd rozpatruj^c Pani skarg? dokonal bardzo 

wyraznej wykladni przepisow, tylko do tego si? odnosz?. Pani korzystala z uprawnieh, 

ktore kazdemu obywatelowi daje ustawa o samorz^dzie gminnym, natomiast odsylam Pani^ raz
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jeszcze do ciekawej lektury jak^ jest uzasadnienie tego wyroku S^du. Piotrkow byt jednym 

z pierwszych miast, ktore wprowadzdo ograniczenie. Obecnie juz 66 miast i gmin takie 

ograniczenia wprowadzilo. Bylo 68, ale po wyborach samorzqdowych, czyli po grudniu 

ubieglego roku, w 2 miastach uchylono uchwal^, natomiast zainteresowanie jest, bo ostatnio 

nawet Urz^d Miasta i policja miejska w Toruniu zwracala si^ o informacj^, poniewaz rozwazaj^ 

mozliwosc wprowadzenia ograniczenia. Niektore gminy nie s^ zainteresowane 

wprowadzeniem ograniczenia ze wzgl^du na turystyczny charakter. Wyj^tkiem jest Sopot, 

gdzie ograniczenie od godz. 2-6 rano takze obowi^zuje. Natomiast oceniaj^c t^ uchwal^, prosz? 

zwrocic uwag$ na informacje jakie przekazuj^ sluzby ochrony porz^dku publicznego, czy jest 

poprawa w zakresie porz^dku, a wi^c to co mialo bye elementem regulacji tej uchwaly, 
czy tez nie.

Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Dobrze, ze Pan o tym wspomniai, bo na pewno w tym roku 

byl poliejant na sesji i zapytalam o to jakie s^ rezultaty wprowadzenia ograniczenia spozywania 

alkoholu. Do tej pory nie otrzymalam odpowiedzi, wi^c moze warto by bylo zapytac jeszcze 

raz. Mowi^c o konsultacjach, na jednej bylam, ktora byla w Urz^dzie Miasta, zyczylabym 

sobie, zeby konsultacje byly szeroko rozumiane, czyli aby kazdy z mieszkancow nawet przez 

Internet mogl si? wypowiedziec w tej kwestii, tak jak to bylo w Lodzi zrobione. Tam nawet nie 

podj?to takiej uchwaly. Jestem jak najbardziej za tym, jest to sluszna idea, tylko zastanawiam 

si? na ile jest ona skuteezna.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Pragn? zauwazyc, ze corocznie zarowno 

straz miejska jak i komenda Miejska Policji przedstawia sprawozdanie z realizaeji zadah. 

I zarowno na naszyeh komisjach bezpieczehstwa, jak rowniez na posiedzeniu komisji 

powiatowej bezpieczehstwa przedstawiciele policji mocno podkreslali, ze jest zdecydowana 

poprawa i zdecydowanie zmniejszyli liczb? interweneji, ktore podejmowane byly w zwi^zku 

ze spozywaniem alkoholu, interweneji wokol punktow sprzedazy co takze zdaniem policji 

pozwolilo na to, ze funkcjonariusze kierowani s^ do innych zdarzeh. Ciesz? si?, ze Pani radna 

przyznaje, ze dobrze si? stalo, ze ograniczenie zostalo wprowadzone.

Pani Marlena W?zyk-Glowacka: Ciesz? si?, ze s$ jakiekolwiek dzialania 

w tym kierunku podj?te, a czy jest dobre i skuteezne, to dobrze by bylo ocenic. Zapytalam na 

sesji pana poliejanta i nie dostalam odpowiedzi odnosnie tych danych.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Pahstwo radni otrzymaliscie na pewno 

sprawozdanie roczne z dzialalnosci Komendy Miejskiej Policji, rowniez macie Pahstwo 

informacj? o dzialalnosci Strazy Miejskiej.
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Przewodniczcjcy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaty.

W wyniku glosowania Komisja przy 6 gtosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 

zaopiniowaia pozytywnie projekt uchwaly zmieniaj^cego uchwat^ Nr III/27/18 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkow 

Tr>?bunalski na 2019 rok.

Opinia Nr 19/9/19

Punkt 4
Korespondencja kierowana do Komisji.
Brak korespondencji kierowanej do Komisji.

Punkt 5
Sprawy rozne.
Nie poruszono zadnych spraw.

Na tym protokol zakonczono.

Wiceprzewodnicz^cy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Spolecznych i Osob 
N iepelnosprawnych

Slawomir Dajcz

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz
&o(3t;!\<Jh1
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