
Protokół Nr 12/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 21 lutego 2012 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 wszystkie osoby, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności OSP na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny w roku 2011. 
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji 
w Czerwionce-Leszczynach w roku 2011.

6. Omówienie spraw zabezpieczenia osób bezdomnych na wypadek mrozów na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

7. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag 3 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.

Ad. 3
1)  omówienie  skargi Pani  Marioli  Świąteckiej  na  działalność  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący  Komisji ponownie  zapoznał  członków Komisji  ze  skargą,  którą 
omawiano już na poprzednim posiedzeniu. Skarżąca zarzuca, że ze strony Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie otrzymuje żadnej pomocy dla 
swojej rodziny, która jest w trudnej sytuacji. 
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  mimo  prawidłowego   powiadomienia 
(potwierdzona zwrotka) skarżąca nie przybyła na posiedzenie Komisji.
Celina Cymorek Dyrektor OPS udzieliła wyjaśnień w tym zakresie. Poinformowała, 
że  w skład rodziny wchodzą cztery osoby, łączny dochód rodziny na który składa 
się:  fundusz  alimentacyjny,  świadczenia  rodzinne,  dodatek  mieszkaniowy, 
przekroczył  kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.  Utracono również 
prawo do pobierania świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego na córkę, której komisja 
ds.  niepełnosprawności  ustaliła  niepełnosprawność  w  stopniu  umiarkowanym, 
a nie jak dotychczas w stopniu znacznym. Po wnikliwej analizie stanu faktycznego 
oraz  sytuacji  dochodowej  rodziny oraz mając na  uwadze fakt,  iż  Pani  Świątecka 
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sama  zwróciła  się  z  prośbą  o  przyznanie  zasiłku  celowego  zwrotnego  i  miała 
świadomość obowiązku zwrotu przyznanego świadczenia, przyznano jej 6 września 
2011  r.,  zasiłek  celowe  zwrotny  w  wysokości  200  zł.,  zasiłek  podlegał  zwrotowi 
w 4 ratach po 50 zł., od m-c października 2011 r. do stycznia 2012 r.  Pani Świątecka 
do  dnia  dzisiejszego  nie  zapłaciła  ani  jednej  raty  zobowiązania, 
8 listopada 2011r. zwróciła się z wnioskiem o umorzenie zasiłku celowego zwrotnego 
z uwagi na trudną sytuację, jednakże od dnia wydania decyzji przyznającej zasiłek 
celowy  zwrotny  sytuacja  skarżącej  uległa  nieznacznie  poprawie,  gdyż  przyznano 
dodatek na dojazd do szkoły w wysokości 50 zł. Po przeprowadzeniu ponownego 
postępowania  wyjaśniającego  organ  I  instancji  odmówił  odstąpienia  od  żądania 
zwrotu  zasiłku  celowego  zwrotnego,  gdyż  stwierdzono  że  nie  występują  żadne 
okoliczności wskazujące na szczególny charakter sytuacji strony. Z analizy budżetu 
sporządzonej  przez  pracownika  socjalnego  wynika,  że  rodzina  jest  w  posiadaniu 
wystarczających środków, które pozwalają na spłatę zobowiązania. Dodatkowo trójce 
dzieci  Pani Świąteckiej przyznano również posiłki w szkole tj. miesięcznie ok. 200 zł. 
2 stycznia br. Pani Świątecka złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 
153  zł.  oraz  dodatek  do   kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego 
w  wysokości  80  zł.,  23  stycznia  br.  otrzymała  wypłatę  tych  świadczeń  wraz 
z zasiłkami rodzinnymi.   
Rodzina skarżącej korzysta z wszystkich form  pomocy świadczonej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej,  jednak skarżąca uważa,  że  to  co  np.  otrzymuje  z  funduszu 
alimentacyjnego  to  są  środki  dziecka  a  nie  jej.  Dodatkowo otrzymywano jeszcze 
520 zł. zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko, które miało I stopień niepełnosprawności. 
Jak już wspomniano  Komisja ds. Niepełnosprawności zadecydowała, że dziecko jest 
w lepszej formie zdrowotnej i ustaliła niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, 
w  związku  z  tym  zasiłek  nie  przysługuje  ale  matka  mogłaby  podjąć  pracę. 
Poinformowała,  że  zwrot  zasiłku  zwrotnego  mógłby  odbywać  się  na  zasadach 
odpowiadających skarżącej.
Przewodniczący podsumowując   powyższe  wyjaśnia  stwierdził,  że  skarżąca 
korzysta z wszystkich form pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach, jest też w stanie spłacić zasiłek celowy zwrotny, który 
świadomie  pobrała.  Zaproponował  aby  posiłkując  się  uzyskanymi  informacjami 
wnioskować  do  Rady  Miejskiej  o  odrzucenie  powyższej  skargi  i  uznanie  jej  za 
bezzasadną.

Członkowie  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami 
przyjęli  stanowisko  zaproponowane  przez  Przewodniczącego  Komisji  i  po 
rozpatrzeniu skargi skierowali wniosek do Rady Miejskiej o jej odrzucenie  i uznanie 
za bezzasadną.
Powyższe stanowisko Komisja przyjęła „jednogłośnie” głosowało 4 radnych.

Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do pozostałych  projektów uchwał  zawartych 
w porządku obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 4 
Informacja nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ad. 5
2



Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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