
Protokół Nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 października 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 działalność OPS.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 3 września 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji omówił treść skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  Skarżący zarzucał, że nie otrzymał pomocy ze strony Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego  powiadomienia (potwierdzona zwrotka) 
skarżący nie przybył. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w którym zawarto wyjaśnienia w tej sprawie (załącznik do protokołu).
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła dodatkowych 
wyjaśnień w zakresie złożonej skargi.   
Aleksandra Dworzecka pracownik socjalny uzupełniła powyższe wyjaśnienia.

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 
po zapoznaniu się z pisemnymi informacjami oraz z informacjami 
przedstawionymi bezpośrednio na posiedzeniu Komisji, uznała że  zarzuty 
przedstawiane w skardze  nie znajdują potwierdzenia, wszystkie czynności 
pracowników oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej były wykonywane 
w sposób zgodny z obowiązującą procedurą administracyjną i przepisami 
prawa, na tej podstawie Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej  o  odrzucenie 
i uznanie skargi za bezzasadną.

Ad. 4
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.
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Ad. 5
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma, które skierowano na posiedzenie 
Komisji:
1) pismo ZDP  sprawie  ustawienia na chodniku słupków blokujących U-12c,
2) pismo ZDP dot. budowy ciągu pieszego od przejścia dla pieszych do pawilonów 
znajdujących się przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
3) informacja Komisariatu Policji dot. wniosku o wzmożenie kontroli  w rejonie rynku 
w Dębieńsku.
Przewodniczący prosił o  informację dot. ewentualnych zagrożeń powodziowych 
i działań  podejmowanych w tym zakresie. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO  poinformował, że od 2 lat nie ma w tym 
zakresie problemów. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podjął 
doraźne działania.
Radny Stanisław Breza poinformował o zgłoszonym na Zebraniu Mieszkańców 
wniosku o wyczyszczenie Bierawki od mostu w kierunku Stanowic. Zwrócił się 
o wykonanie przed zimą przeglądu studzienek.   
Radny Ryszard Bluszcz  poinformował o piśmie skierowanych do firmy Tauron 
w sprawie oświetlenia ulic, kopia zostanie przekazana również do ZDiSK. 
Przedstawił również treść pisma ZDiSK w sprawie oznakowania ulic.  
Radna Jolanta Szejka poruszyła temat dot. patroli w okolicach cmentarzy w dzień 
Wszystkich Świętych.                                                                            

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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