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Zgierz 4 grudnia 2018 r. 

Nadchodzi Zprla. Wraz z nią kolejne fale mrozów, które już do dnia dzisiejszego zebrały 
żniwo ok 20 ofiar. Główmie ofiarami mrozu padają osoby bezdomne. Stąd moje pytania. 

Jak władze Zgierza przygotowały się do zabezpieczenia noclegu osobom bezdomnym? 

Czy władze miasta rozważały przygotowanie ogrzewanego pomieszczenia na terenie 
miasta? 

Czy bezdomni mogą korzystać z gorących posiłków ? 

Ile osób korzysta z tej formy pomocy ? 

Czy bezdomni wiedzą jak i z kim się kontaktować by zabezpieczyć się przed 
wychłodzeniem? 

Kto przewozi osoby potrzebujące do Monaru w Sokolnikach? 

Ile kosztuje osobodzień w tej placówce? 

Ilejest takich osób korzystających z tej formy pomocy ? 



£ 
Zgierz, dnia 14 grudnia 2018 r. 

Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Pan 
Łukasz Wróblewski 
Radny Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 grudnia 2018 r. informuję: 

Ad. 1 Jak władze Zgierza przygotowały się do zabezpieczenia noclegu osobom, bezdomnym? 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym wynika to z art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508 ). Wykonanie tego zadania, w drodze konkursu na realizację 
zadania publicznego, zostało powierzone zgodnie z umową nr 30/2014 o powierzenie zadania 
publicznego pod nazwą „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach" Stowarzyszeniu MONAR - Ośrodek 
Pomocy „Wzajemnie Potrzebni" MONAR - MARKOT z siedzibą w Ozorkowie, ul. Żwirki la. 
Umowa jest zawarta do 31 grudnia 2019 roku. Obecna nazwa Stowarzyszenie MONAR Schronisko 
dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ozorkowie. 

Ad. 2 Czy władze miasta rozważały przygotowanie ogrzewanego pomieszczenia na terenie miasta ? 

Obecnie trwają działania mające na celu ustalania czy dysponujemy odpowiednimi 
pomieszczeniami spełniającymi kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, 
schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 
ogrzewalni. 
Ponadto trwają rozmowy z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi dotyczące 
powierzenia realizacji tego zadania. 

Ad. 3 Czy bezdomni mogą korzystać z gorących posiłków? 

Pomoc w formie gorącego posiłku jest kolejnym zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym. 
Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu. Pomoc ta jest realizowana w formie zakupu usługi ( *v ogłoszonym 
konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego nie zgłosił się żaden oferent). Posiłki są 
wydawane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 13:00 (na soboty, niedziele i dni 
ś\yiątączne jest wydawany prowiant) przez okres całego roku w jadłodajni mieszczaniej się na 
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Ta forma wsparcia jest systematycznie proponowana przez pracowników socjalnych osobom 
bezdomnym. Osoby przebywające w schronisku mają tam zapewnione 3 posiłki dziennie, w tym 
jeden gorący. 

Ad. 4 Ile osób korzysta z tej formy wsparcia? 

W miesiącu grudniu z pomocy w formie gorącego posiłku korzysta 13 osób. 

Ad. 5 Czy bezdomni wiedzą jak i z kim się kontaktować by zabezpieczyć się przed 
wychłodzeniem? 

Co roku przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi są przygotowywane 
plakaty skierowane do osób bezdomnych i służb miejskich z informacjami gdzie i w jakiej formie 
osoba bezdomna może otrzymać wsparcie. Plakaty te są umieszczone w siedzibach Straży 
Miejskiej, Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 
jadłodajni. 
Ponadto są przygotowane plakaty z informacjami o miejscach wsparcia dla osób bezdomnych przez 
Miejskie Centrum Zrządzania Kryzysowego, które są umieszczane w autobusach komunikacji 
miejskiej, na tablicach ogłoszeń Rad Osiedli - Jednostek Pomocniczych Miasta. 
W okresie zimy pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej systematycznie odwiedzają 
miejsca gdzie przebywają osoby bezdomne i informują, a wręcz nakłaniają je do skorzystania ze 
wsparcia do nich kierowanego tj. umieszczenie w schronisku dla bezdomnych czy skorzystania z 
gorącego posiłku. Osoby przebywające w pustostanach w większości nie są zainteresowane 
uzyskaniem wsparcia. 
W jadłodajni pełnią codziennie dyżury pracownicy socjalni, którzy na bieżąco udzielają informacji 
o możliwości uzyskania pomocy. 

Ad. 6 Kto przewozi osoby potrzebujące do Monaru w Sokolnikach? 

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR mieści 
się w Ozorkowie przy ul. Żwirki la. Osoby bezdomne, które są tam kierowane z reguły udają się 
tam środkami komunikacji miejskiej łub autobusem kursującym na linii Zgierz - Ozorków. 
W sytuacjach kryzysowych bezdomnych do schroniska zawożą funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

Ad. 7 Ile kosztuje osobodzień w tej placówce? 

Opłata za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ozorkowie wynosi 26 zł za 
dzień pobytu. 

Ad. 8 Ile jest takich osób korzystających z tej formy pomocy? 

W miesiącu grudniu 2018 r. w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT przebywa 7 osób. 


