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Radny Robert Danielkiewicz
Radny zwrócił się o odpowiedź na piśmie w sprawie trudnej sytuacji mieszkaniowej rodziny,
która w kwietniu była na spotkaniu u Prezydenta Miasta.
Poinformował, że jest to rodzina wielodzietna, zajmująca lokal socjalny. Dodał, że był u tych
państwa osobiście i widział, w jakich warunkach żyją, a urągają one podstawowym
potrzebom człowieka. W czasie remontu budynku, w którym mieści się to mieszkanie,
wykonawcy tego remontu spowodowali pożar, od którego zajęła się podłoga wykonana z
płyty OSB. W mieszkaniu czuć zapach stęchlizny - jest tam straszna wilgoć. W budynku
została wykonana izolacja przeciwwilgociowa, ale tylko pionowa, dlatego woda cały czas
podchodzi pod płytę OSB. Najmłodsi mieszkańcy lokalu mają po cztery lata; w tej chwili
lekarz tych dzieci wręcz zastanawia się nad skierowaniem sprawy do Sanepidu, ponieważ
warunki panujące w mieszkaniu grożą bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla
tych dzieci.
W związku z tym, że po wizycie u Prezydenta Miasta pojawiła się w tym mieszkaniu komisja,
a później nastąpiła cisza, radny zapytał, co zostało w sprawie tej rodziny uczynione, jakie
podjęto działania chociażby po to, żeby zaizolować podłogę – to jest surowa płyta OSB, tam
nie ma nawet wykładziny. Mieszkanie dogrzewane jest piecem kaflowym. Rodzina jest
zniechęcona i rozżalona, a nie jest roszczeniowa i naprawdę wystarczy niewiele pracy włożyć
w to, żeby zabezpieczyć ją przed zimą.
Radny zwrócił uwagę, że ośmioletni chłopiec z tej rodziny, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6
uczęszczał do świetlicy, ale kiedy pedagodzy ze Szkoły dowiedzieli się, że jego mama straciła
pracę, zobowiązano mamę do odbierania dziecka. Zapytał w związku z tym o podstawę
prawną takiego działania - uzasadnieniem było, że pani ma więcej czasu, więc może się zająć
dziećmi.
Radny dodał, że rodzina jest pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednak
wymaga natychmiastowej interwencji i pomocy, w związku ze zbliżającą się zimą i panującą
w mieszkaniu wilgocią. Radny zapytał, w jaki sposób rozwiązany zostanie problem –
przeprowadzony będzie remont czy też rodzina przekwaterowana zostanie do innego lokalu.
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*) Jawność danych została wyłączona na podstawie
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101
poz.926 r. z późn. zm). Wyłączenia jawności tych danych
dokonała Anna Lessnau w dniu 14 października 2015 r.

