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Protokół Nr 13/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 19 kwietnia 2016 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 Komisji. 
3. Omówienie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach. 
4. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
6. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Ludności.  
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 12/2016 z dnia 15 marca 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
zapoznał członków Komisji z bieżącą informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalnością 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Przedstawił również nowego  
Zastępcę Komendanta Komisariatu Grzegorza Skotnicę. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przedstawił skargę Pani Haliny Zarówny na działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, złożoną ustnie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  w dniu 24 lutego 2016 r. Zwrócił się do 
skarżącej aby odniosła się do zarzutów zawartych w skardze -  że dokumentacja dot. 
list wypłat w sprawie zasiłków jest fałszowana  oraz że zachowanie pracownika 
socjalnego spowodowało, że syn ją opuścił.  
Halina Zarówny stwierdziła, że pracownik socjalny jest nierzetelny i kłamie.             
W Katowicach poinformowano ją, że jako inwalidzie I grupy przysługuje jej pomoc     
w sprzątaniu mieszkania. Pracownik socjalny poinformował, że musiałaby za taką 
usługę dopłacić. Tak samo w Katowicach powiedziano, że OPS powinien wykupić jej 
leki ale nie potrącać tego z wypłacanych świadczeń. 
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Przewodniczący Komisji pytał na czym polegało fałszerstwo. 
Jerzy Klaja wyjaśnił, że fałszerstwo polega na ty, że pracownik socjalny kłamie. 
Halina Zarówny dodała, że pracownik socjalny nie potrafi wyjaśnić co oznacza 
zapis na liście wypłat zasiłków – odbiór na konto instytucji. 
Przewodniczący Komisji pytał o drugą część skargi dot. syna Pani Zarówny. 
Halina Zarówny poinformowała, że za namową pracownika syn po otrzymaniu renty 
po zmarłym ojcu, opuścił dom, pozbawiając ją ubezpieczenia i pomocy. 

Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS odpowiedziała na zarzuty pojawiające się      
w skardze.  Zarzut mówiący o tym, że listy wypłat w sprawie zasiłków są fałszowane 
jest głęboko niesprawiedliwy i bezpodstawny, gdyż po wnikliwej analizie 
dokumentacji i przeprowadzeniu konfrontacji kart świadczeń z listami wypłaconych 
świadczeń nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości. Pani Zarówny jak i Pan 
Klaja regularnie  odbierali pomoc pieniężną  w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej    
w Czerwionce-Leszczynach, potwierdzając odbiór pieniędzy własnoręcznym 
podpisem. Natomiast zapis na liście – odbiór na konto instytucji dotyczy środków 
przekazywanych na konto apteki, gdzie bezpośrednio wykupywano  lekarstwa. 
W zakresie dot. usług opiekuńczych, w tym i sprzątania, nie wszystko jest  bezpłatne, 
są kryteria ustalone uchwałą  Rady. 
Izabela Malik Kierownik OPS odnosząc się do sprawy opuszczenia domu przez 
syna stwierdziła, że syn opuścił dom z własnej woli. 
 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami             
po wysłuchaniu wyjaśnień obu stron  uznała, że  zarzuty  przedstawiane w skardze  
nie znajdują potwierdzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
nie naruszył przepisów prawa, działał zgodnie  z kompetencjami.  

Na tej podstawie Komisja jednogłośnie 8 głosami „za” wnioskuje do Rady 
Miejskiej o  odrzucenie  i uznanie skargi za bezzasadną.  
 
Ad. 5 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie            
z bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 6 
Marian Szczepanek Wydział ZKO przedstawił informację na temat bieżącej 
działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 8 
Radny Józef Szczekała poruszył problem pylenia chwastów, zaproponował aby 
powiązać to i zobowiązania w tym zakresie ująć w projekcie uchwały dot.  zwalczania 
roślin gatunków barszcz Sosnowskiego. 
Jacek Korus wyjaśnił, że nie  można tych tematów powiązać, w tym przypadku nie 
ma zagrożenia życia lub zdrowia. 
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Ponowiono zapytanie do Burmistrza w sprawie powołania zespołu w sprawie 
monitoringu. 
Ustalono, że na posiedzenie Komisji w m-cu maju zaproszeni zostaną 
przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Rybniku. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


