
Protokół Nr 24/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 czerwca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził przewodniczący Komisji –  radny Artur Szwed, który na wstępie 
powitał wszystkich obecnych, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 
4 radnych. 

Ad. 2
Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 7 maja 2013 r.  został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie”, głosowało 4 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że skarżąca zarzucała, że nie została 
poinformowana że jako matka samotnie wychowująca dzieci przysługuje jej specjalny 
tryb przyjęcia dzieci tj.  w pierwszej kolejności, co skutkowało niezakwalifikowaniem 
dziecka do przedszkola. Na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego  powiadomienia 
(potwierdzona zwrotka) skarżąca nie przybyła.
Bożena Kaszek Dyrektor Przedszkola nr 7 wyjaśniła, że  działania związane 
z rekrutacją w Przedszkolu nr 7 przeprowadzono zgodnie z obowiązującą Procedurą 
rekrutacyjną, wprowadzoną Zarządzeniem nr 1/2012 Dyrektora Przedszkola z dnia 
20.02.2012 r. Informacje o zasadach rekrutacji zostały umieszczone w widocznym 
miejscu, na drzwiach wejściowych do przedszkola. Skuteczność tej formy informacji 
potwierdza fakt, że do tej pory żaden z rodziców nie wniósł zastrzeżeń co do 
sposobu umożliwienia zapoznania się z regulaminem. Dyrektor, ani inny pracownik 
zaangażowany w proces rekrutacji nie ma obowiązku informować osobiście rodzica 
o konieczności dołączenia do karty zapisu dziecka dodatkowego zaświadczenia 
potwierdzającego status matki samotnie wychowującej. Starsze dziecko skarżącej 
uczęszcza do przedszkola od 2010 r. i była przyjęta jako dziecko obojga rodziców, 
w ciągu tych 3 lat nie było podstaw aby sądzić, że skarżąca jest matką samotnie 
wychowującą dziecko (karty zapisu posiadają pełne dane ojca, ostatnia umowa 
o świadczenia dodatkowe i wyżywienie podpisana jest przez obojga rodziców 
i widnieje ten sam adres zamieszkania, ojciec przyprowadza lub odbiera dziecko, 
reguluje płatności). Ponadto w wyniku rekrutacji do Przedszkola przyjęto 82 dzieci; 
5 i 6 -letnich, spełniających roczny obowiązek przedszkolny i 17 dzieci 4-letnich. 
Z powodu braku miejsc nie przyjęto części dzieci 4-letnich, natomiast zgłoszenia 
dzieci z rocznika 2010 r. (29 dzieci) i 2011 r. (2 dzieci) nie były rozpatrywane. 
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Dziecko skarżącej jest w grupie dzieci z rocznika 2010, z której żadne dziecko nie 
zostało przyjęte.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza dodał, że nie leży w interesie Przedszkola aby to 
Przedszkole dopytywało się o sytuacje rodziny. To jest obowiązkiem rodzica aby 
poinformować, jeżeli zmienił się status społeczny.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z powyższych wyjaśnień wynika, że zarzut 
przedstawiany w skardze nie znajduje potwierdzenia.

Wniosek:
Po rozpatrzeniu skargi Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy 
z Samorządami jednogłośnie 4 głosami „za”, wnioskuje do Rady Miejskiej  o jej 
odrzucenie  i uznanie za bezzasadną.

Ad. 4
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, na posiedzeniach innych 
Komisji branżowych w których brali udział.
Do treści projektów uwag nie zgłoszono. 

Ad. 5
Radny Stanisław Breza zwrócił się o skierowanie wniosku o zlikwidowanie 
przelewu z Bierawki do „kanału ulgi”.
Radny Ryszard Bluszcz poruszył sprawę wydawania talonów na węgiel dla byłych 
pracowników kop. Dębieńsko w Zabrzu, co stanowi duży problem z dojazdem dla 
tych osób. Zwrócił się o skierowanie pisma w tej sprawie do Kompani Węglowej oraz 
Zakładu Restrukturyzacji Kopalń, z sugestią aby przywrócić wydawanie talonów 
do kop. Knurów lub  do Czerwionki.
Radny Jan Pala ponownie zgłosił problem związany z bezpieczeństwem  w rejonie 
banku ING w Czerwionce.

Wnioski:
Komisja jednogłośnie, 4 głosami „za” podjęła następujące wnioski:
1) zwrócić cię  o zlikwidowanie przelewu z Bierawki do „kanału ulgi”,
2) ponowne skierować pismo do Kompani Węglowej oraz Zakładu 

Restrukturyzacji Kopalń o przywrócenie wydawania talonów na węgiel 
dla emerytów z byłej kop. Dębieńsko do kop. Knurów, albo do 
Czerwionki,

3) zwrócono się o skierowanie do Starostwa Powiatowego kolejnego 
monitu w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie banku ING przy 
ul. Furgoła w Czerwionce.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 

2


