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Sz.P.Roman Margielewski
Radny Rady Miejskiej w Polanowie

Odpowiadając

na

interpelację

pośrednictwem Przewodniczącego

z dnia 27.12.2018r., która

wpłynęła

za

Rady Miejskiej w Polanowie w dniu 28 grudnia

201$r. informuję, co następuje.
Sprawa bezdomności mieszkańca - - została

zgłoszona mi na

początku roku 2018 przez sołtysa-· Informację tę, przekazałem do Miejsko-

Gminriego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, który sprawą się zajmuje i
monitoruje.

Z informacji, które

przekazał

mi MGOPS wynika,

że

pracownicy

socjalni kilkakrotnie odwiedzili Pana - w miejscu jego pobytu. Na składane
przez pracowników MGOPS propozycje umieszczenia w

ośrodku

dla osób

bezdomnych, z którym gmina Polanów ma zawartą umowę, Pan-stanowczo
odmawia,

twierdząc,

ie sobie ' radzi
i nie potrzebuje takiej pomocy.
~i
'

Wskazać

tu

należy, że pfbpozycje ze strony IVtGOPS były składane w grudniu 2017r., a w 2018r.

w: styczniu, sierpniu,
spotkały się

październiku,

z odmową

przyjęcia

listopadzie i grudniu (dwukrotnie). Wszystkie

tej formy pomocy.

Jak Pan stwierdził sytuacja życiowa Pana-est bardzo trudna i wynika z
decyzji zbycia

nieruchomości

dachu nad głową. Pan -

również

służbowych

odmawia.

się

na

, z którego powrócił do - j a k o osoba pozbawiona

teren powiatu

notatkach

i przeprowadzenia

nadużywa alkoholu, co zostało stwierdzone w

MGOPS, na propozycje poddania

się

leczeniu odwykowemu

Gmina Polanów obecnie nie posiada który Pan wskazuje w swoim

piśmie został już

lokalu mieszkalnego, a lokal
zadysponowany i z lokatorem

została

podpisana umowa najmu.
Ponadto

informuję,

że

pracownicy MGOPS zostali

monitorowania i odwiedzania Pana-w miejscu pobytu
razie

konieczności działań

gdyby nie

spotykała się

intrewencyjnych.
z

odmową

Skuteczność

tych

zobowiązani

w celu

do

podjęcia w

działań byłaby

lepsza

i brakiem akcpetacji dla proponowanych

rozwiązań,
Biorąc

pod

'uwagę powyższe okoliczności, wyrażam

przekonanie,

że

Pan

Radny wesprze działania gminy i wpłynie na zmianę stanowiska Pana- w tej
trudnej sprawie.
z p_owaźaniem

GL/DBS

'

