PROTOKoT NR 1L|2OL6

z PostEDZENrA KOMtSJT pORZADKU PRAWNEGO I PUBUCZNEGO
RADY MIASTA WIOCI.AWEK
z dnia 21 paidziernika 2016 roku
pod przewodnictwem radnego Pana Damiana Chelminiaka
kt6re odbylo siq w siedzibie UrzQdu Miasta we Wlocfawku ul. Zielony Rynek 11/13

W obradach udziaf wziqli:

.
.
.
.

radny Damian Chelminiak
radny Janusz Dqbczyriski
radny Dariusz Jaworski
radny Henryk Mielczarczyk

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzen ie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 10 z dnia 21.09.2016,
d) zmiany do porzqdku obrad.

2. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Informacji nt. Funkcjonowania lokali
gastronomicznych oraz sklep6w nocnych, kt6re czesto sq ogniskami zachowa6
patologicznych lub zakf6cei porzqdku publicznego.

3.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Informacji
mieicie oraz sposobu jego zapobiegania.

4.

Sprawy bie2qce iwolne wnioski.

nt. Problemu bezdomno6ci w

naszym

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.

W

posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny Damian Chefminiak Zastqpca
Przewodniczqcej Komisji udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz goScie wg listy obecnoSci
stanowiqcej zalqcznik do niniejszego protokolu. O godzinie 830 Zastqpca PrzewodniczEcej
Komis.li otworzyl obrady, po powitaniu czlonk6w Komisji oraz go(ci poinformowal, ii zgodnie
z listq obecno5ci w posiedzeniu uczestniczy czterech czlonk6w Komisji, co wobec skladu
wynoszacego sze6i os6b stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Ponadto Zastepca Przewodnicz4cej Komisji poinformowal, ii w Biurze Rady Miasta
znajdowal siq do wglqdu protok6t nr 10 z dnia 21 wrzeSnia 2016 roku, z kt6rym cztonkowie
mogf i siq zapoznae i

wnie6i swoje uwagi. Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w

drodze giosowania, protok6l zostal przyjQty jednomyslnie. Nastqpnie

Zastqpca
czfonk6w Komisji czy wnoszq zmiany do

Przewodniczqcej Komisji skierowal zapytanie do
porzqdku obrad. W zwiqzku z brakiem uwag Komisja Porzqdku Prawnego
podjqta obrady wedtug ustalonego porzqdku.

i

Publicznego

Ad.2
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Informacji nt. Funkcjonowania lokali gastronomicznych
oraz sklep6w nocnych, kt6re czqsto sq ogniskami zachowai patologicznych lub zakl6cefi
porzqdku publicznego.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonal Zastepca Naczelnika Wvdzialu Prewencii
Podinspektor Krzvsztof Rakowski. kt6ry poinformowal, ii na terenie mrasta Wlocfawek,
zgodnie z mapq zagroie6, funkcjonuje kilkanaicie sklep6w calodobowych, kt6re oferujq
sprzedai alkoholu. W rejonach sklep6w nocnych w zwiqzku ze spoiywanym alkoholem
dochodzi do nasilenia zakl6ceri porzqdku i najwiqkszej ilo6ci interwencji. Plac6wki takie
znajdujq siq przy ulicy tanowej, Ptasiej i Ptockiej L47, ulicy Broniewskiego, Arentowicza3, w
Sr6dmieiciu na Placu Wolno6ci, ulicy 5w. Antoniego, Piekarskiej oraz na Zazamczu przy ulicy
Hutniczej i ulicy Chemik6w. W okolicach tych plac6wek funkcjonariusze interweniujq
najczeSciej, poniewa2 zgfaszane sa skargi od mieszkarlc6w na zakt6cany porzqdek, ponadto
wystepuje nasilenie zachowafi patologicznych. W zwiqzku z nadmiernym spo2ywaniem
alkoholu, dochodzi do wielu przestQpstw. Na terenie miasta Wlocfawka og6lnie nastqpil
spadek wszystkich interwencji. W zwiqzku ze spo2ywaniem alkoholu wobec os6b
nietrzeiwych funkcjonariusze Policji zastosowali Srodki prawne: nato2yli mandaty, skierowali
wnioski do Sqdu oraz pouczenia, Du2y problem we Wtoclawku stanowi brak lzby
Wytrzelwie6 i nadmierne zaanga2owanie innych sluib w rozwiqzywanie zdarzefi, kt6re
popetnione zostafy pod wplywem alkoholu.
Wobec braku zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji, ZastQpca Przewodniczqcej
radny Damian Chelminiak poddai pod glosowanie Informacjq na temat funkcjonowania lokali
gastronomicznych oraz sklep6w nocnych, kt6re czesto sE ogniskami zachowar
patologicznych lub zakl6cei porzqdku publicznego.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnoSci czterech czlonk6w Komisji za
przyjqciem przedstawionej Informacji radni opowiedzieli siq jednomy6lnie, pozytywnie.

Ad.3
Rozpatrzenie izaopiniowanie Informacji nt. Problemu bezdomno3ci w naszym mieScie oraz
sposobu jego zapobiegania.
W tym punkcie porzqdku obrad glos zabral Pan Piotr Podlaski z Mieiskieeo Oirodka Pomocv
Rodzinie, kt6ry powiedzial, 2e zjawisko bezdomnoSci podobnie jak wiele innych negatywnych
zjawisk spolecznych istnialo w Polsce od dawna. Mimo to dopiero w ostatnim okresie jest
ono przedmiotem nasilonych rozwa2af itroski. SpecjaliSci szacuja,2e bezdomnych moie byi
coraz wiqcej. W grupie najwiqkszego ryzyka sE zadfu2eni Polacy, kt6rzy ju2 teraz nie sq w
stanie ponosii koszt6w utrzymania mieszkania czy tei splacai zaciegniQtych na kupno
mieszkania kredyt6w. Bezdomnym moie stai siq kaidy. Problem bezdomnodci nie jest
zarezerwowany jedynie dla os6b z nizin spolecznych. Przyczyn bezdomnodci jest wiele.
Najczq5ciej same osoby bezdomne wskazujE, 2e do ich bezdomnoici przyczynila siq eksmisja,
zadtu2enie, konflikty rodzinne oraz alkoholizm. Bezdomnoii nie jest skutkiem iedynie
niekorzystnych uwarunkowai socjalnych, na przyklad bezrobocia czy braku mieszkania. To
tak2e efekt zmniejszonej zdolno6ci do samodzielnego 2ycia i poddania siq wymogom
spoleczefistwa, oceniajqcego jednostkq gt6wnie pod wzglqdem wydajno6ci. Szacuje siQ, 2e na
terenie miasta Wloclawek przebywa ok.350 os6b bezdomnych. Nie wszystkie osoby
bezdomne zgtaszajq siq o pomoc. Sa to na og6f osoby bezdomne z wyboru, kt6re odrzucily
obowiqzujqce normy spoleczne, realizujqc wybrany przez siebie styl iycia wl6czegi i
wqdrowca lub osoby uzale2nione od alkoholu. Wiqkszo6i z tych os6b nie podejmuje nawet
pr6b leczenia. Nie zale2y im na zmianie trybu iycia. W plac6wkach na 0g6l znajdujq
schronienie na kr6tko, poniewa2 nie sq w stanie zachowai abstynencji, kt6ra jest warunkiem
pobytu w schronisku. Tylko nieliczni podejmujq skuteczne leczenie iterapiq. System wsparcia
os6b bezdomnych na terenie miasta Wloclawek oparty iest na trzech filarach. Pierwszy filar
to MOPR we Wloctawku, kt6ry w ramach prowadzonych dziata6, obejmuje wsparciem osoby
bezdomne przebywajqce na terenie miasta. Dziatania te prowadzone sA przez Zesp6l ds.
Pomocy Osobom Bezdomnym. Do dzialad tego zespolu nale2y miqdzy innymi: udzielanie
pomocy socjalnej, opracowywanie wsp6lnie z zainteresowanymi indywidualnych program6w
wychodzenia z bezdomnodci, pomoc w wyrobieniu dokument6w, motywowanie do podjqcia
leczenia odwykowego, pomoc w usa modzielnien iu, zachqcanie do odnowienia kontaktu z
rodzinq. Drugim filarem jest system plac6wek udzielajqcych schronienia, kierowanych przez
organizacje pozarzqdowe. Caritas Diecezji Wloctawskiej prowadzi na terenie miasta
Wfoctawek: Schronisko dla bezdomnych Kobiet iMqiczyzn, Dom Os6b Bezdomnych oraz
Ogrzewalniq. Trzecim filarem sq sfu2by mundurowe - instytucje, kt6rych wktad i
zaanga2owanie sE istotne w obszarze pomocy interwencyjnej iinterwencji w sytuacjach
zagro2enia zdrowia i zycia. Wszystkie zglaszajqce sie o pomoc osoby bezdomne majq
zapewnionq pomoc w formie schronienia igorqcego positku, ponadto osoby bezdomne
objqte pomocE stu2b spolecznych majq zapewniony dostqp do bezplatnej opieki zdrowotnej
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu udoskonaleniu systemu pomocy osobom
bezdomnym Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie opracowal ,, Miejski Program RozwiEzywania
Problemu itagodzenia Skutk6w Bezdomnoici na lata 2016 - 2020", kt6ry zostal przyjety
Uchwatq Rady Miasta Wfoclawek z dnia 29 sierpnia 2016 roku. W wyniku podejmowanych
dziatari w zakresie reintegracji spoleczno - zawodowej skierowanych do os6b bezdomnych,

spogr6d os6b przebywajQcych w schronisku dla bezdomnyth w 2015 roku usamodzielnilo siq
27 os6b.
Wobec braku zgloszefi radnych do zabrania glosu w dyskusji, Zastepca Przewodniczqcej
radny Damian Chelminiak poddal pod glosowanie Informacjq nt. Problemu bezdomnoSci w
naszym mieicie oraz sposobu jego zapobiegania.

W wyniku glosowania pzeprowadzonego w obecno5ci czterech cztonk6w Komisji
przyjqciem pnedstawionej Informacjl radni opowiedzieli siq jednomy{lnie, pozytywnie.

Ad.4
Spraury

bleipe I wolne wnioskl

Wobec wyczerpania porzqdku obrad ZastQpca Przewodniczqcej Komisji radny
Chelminiak zakoiczyt posiedzenie.
Na

tym protok6l zakoficzono.

Zastepca Przewodnlczqcal Koml3ll
Porzqdku Pnwncgo I Publlcznego

5mlan Chelmlnlak
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