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Protokół Nr 4/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 24 marca 2015 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
3. Omówienie skargi na Dyrekcje Szkoły Podstawowej Nr 8 w 

Czerwionce-Leszczynach. 
4. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 3/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało  
10 radnych. 
 

Ad. 3 
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-
Leszczynach. 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z protokołem z mediacji, 
ugodą zawartą przed mediatorem oraz pismem nauczycieli dot. wycofania skargi. 
Radna Grażyna Strzelecka stwierdziła, że skoro pracownicy doszli do 
porozumienia, temat należy wycofać. 
Radna Stefania Szyp poparła wcześniejszą wypowiedź. Dodała, że Dyrektora zna 
od wielu lat, jest osobą wymagającą, przede wszystkim od siebie. Dał się poznać 
jako doskonały gospodarz szkoły. Jako jeden z Dyrektorów przystąpił do programu 
„cyfrowa szkołą”, uczniowie biorą udział w konkursach itp. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że tak samo ocenia Dyrektora bardzo 
pozytywnie.  
Radny Wacław Brózda stwierdził, że wie co to zarządzanie ludźmi, jednak w tym 
przypadku pozostaje pewien niesmak, dlaczego doszło do takiej eskalacji i dopiero 
dzięki mediacji udało się to zakończyć. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że jest to pierwsza skarga pracowników na 
dyrektora szkoły w naszej gminie. Wyraził nadzieję, że atmosfera w szkole ulegnie 
poprawie. 
Radny Jan Pala pytał dlaczego podjęto decyzję o zwolnieniu wicedyrektora szkoły. 
Aleksander Pyszny Dyrektor SP nr 8 zabierając głos powiedział, że sprawa bardzo 
wiele go kosztowała, sprawa dotyczyła działalności szkoły i jego jako dyrektora, 
jeżeli był taki problem to należało go zgłosić.  
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Zapewnił, że na pewno ta sytuacja nie odbijała się na dzieciach, bo nie miała prawa 
odbić się na dzieciach. 
Jeżeli chodzi o zwolnienie Wicedyrektora, grono pedagogiczne wystąpiło  z takim 
wnioskiem, że współpraca jest niemożliwa, jest to osoba z zewnątrz; dlatego taka 
decyzja. 
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że pierwszy raz Rada spotkała się  z takim 
problemem. Cieszy się, że sprawa ma pozytywne zakończenie. 
Przewodniczący Komisji - w związku z przedstawionymi dokumentami i wobec 
powyższych wyjaśnień zaproponował podjęcie wniosku o nieopiniowanie skargi          
i wycofanie tematu z porządku obrad sesji. 
 
Komisja jednogłośnie 10 głosami „za”, podjęła wniosek o nieopiniowaniu 
skargi, oraz o wycofaniu punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi  z porządku 
obrad najbliższej sesji. 
 
Ad. 4  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
-     zmian w uchwale budżetowej w zakresie dot. działalności Komisji,  
-  przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt        na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  w 2015 
roku. 
Radny Józef Szczekała wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest obligatoryjne dla 
wszystkich gmin. Gdyby gmina chciała założyć własne schronisko trzeba by wydać 
pięć razy więcej środków niż obecnie mamy na te cele. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych     
w porządku obrad sesji. 
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w kanale ciepłowniczym w rejonie            
ul. Dąbrowy w Leszczynach przez całą zimę mieszkali bezdomni. PEC przy okazji 
przeprowadzania przeglądów kanałów odkrył to. Okoliczni mieszkańcy byli 
zastraszani i nie zgłaszali tego faktu. 
Adam Reniszak Komendant SM wyjaśnił, że mieszkańcy mogli dokonać zgłoszeń 
anonimowo.  
Radny Józef Szczekała pytał o sposób realizacji zgłoszeń dot. nieświecących lamp. 
Komendant SM wyjaśnił, że  w przypadku zgłoszeń do 7 punktów realizacja trwa    
2-3 tygodnie, w przypadku ciągów realizacja odbywa się w trybie natychmiastowym. 
Radny Józef Szczekała przypomniał o zgłoszeniach dot.  zamontowania 
sygnalizacji pulsacyjnej na przejściu przy ul. Parkowej.  
Radna Janina Binda zgłosiła nieświecące 2 lampy przy ul. Słowackiego                    
i ul. Szkolnej w Czerwionce. Przy ul. Wolności na wysokości Domu Kultury 
potrzebne byłyby pasy. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że sprawa sposobu zgłaszania awarii 
oświetlenia ulicznego, tak aby skutkowało to szybkim załatwieniem sprawy pojawia 
się co chwilę – zgłoszenia przekazywane do pracownika  ZDiSK,  przekazywane są 
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tak jak w przypadku zgłoszenia indywidualnego mieszkańca na infolinię. Należało by 
opracować jakiś ogólny system przekazywania tych informacji. 
Radny Leszek Salamon pytał o nielegalne odpady porzucone przy ul. Powstańców. 
Komendant SM poinformował, że były to beczki z nieznana jeszcze zawartością. 
Sprawę prowadzi Wydział Ekologii. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się wyczyszczenie cieku wodnego na Osiedlu 
Południe  w Leszczynach. 
Radny Leszek Salamon zwrócił się o wyczyszczenie poboczy dróg gminnych. 
 
Komisja zgłosiła wniosek o wyczyszczeniu cieku wodnego na Osiedlu 
Południe        w Leszczynach, oraz o wyczyszczenie poboczy dróg gminnych. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 

Alina Kuśka             
                                                                         Przewodniczący Komisji 
 
                 radny Waldemar Mitura  


