
Protokół Nr 20/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 29 stycznia 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

-Leszczynach.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 6 grudnia 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący  Komisji omówił  treść  skargi  Pani  Urszuli  Makarewicz  i  Pana 
Zdzisława  Marka  na  działalność  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach, w której skarżący zarzucali, że zwrócili się do Dyrektora 
OPS o wydanie  „niebieskiej  karty”,  czego jednak nie  uzyskano.   Na posiedzenie 
Komisji  mimo  prawidłowego   powiadomienia  (potwierdzona  zwrotka)  skarżący 
nie przybyli. 
Celina  Cymorek  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej poinformowała, 
że skarżący przybyli  do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czerwionce-Leszczynach 
z informacją,  iż  Pani  Urszula Makarewicz  jest  ofiarą przemocy,  w związku z tym 
rozpoczęto  procedurę  „niebieskiej  karty”  ale  po  przeprowadzeniu  wywiadu 
stwierdzono, że fakt ten nie znajduje potwierdzenia i nie znaleziono żadnych podstaw 
do założenia „niebieskiej karty”. Zgłoszona sprawa jest sprawą typowo do organów 
ścigania, dokumenty przekazano do Prokuratury i Policji.
Mariusz  Klepek  Z-ca  Komendanta  KP poinformował  o  działaniach  Policji  w  tej 
sprawie, również ze strony Policji nie było podstaw  do założenia „niebieskiej karty”.
Radny Marek Paluch pytał czy skarżący są na co dzień podopiecznymi OPS. 
Dyrektor OPS poinformowała, że nie było kwestii finansowych, Pan Marek zarabia, 
chodziło im tylko o założenie „niebieskiej karty”.

Członkowie  Komisji  uznali,  że  z  powyższych  wyjaśnień  wynika,  iż  zarzut 
przedstawiany  w  skardze  nie  znajduje  potwierdzenia,  stąd  po  rozpatrzeniu 
skargi  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami 
wnioskuje do Rady Miejskiej o jej odrzucenie  i uznanie za bezzasadną.
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Ad. 4
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

2) diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli),
3) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,

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

Ad. 5
Sprawy bieżące.
Przewodniczący  Komisji zgłosił  wnioski  o  dokończenia  realizacji  chodnika  przy 
ul. Ks. Pojdy w Leszczynach  (od ul. Dworcowej do wiaduktu) oraz budowę chodnika 
obok Biedronki.
Radny Jan  Pala kolejny  raz  ponowił  wniosek  o  ustawienie  barierek  ochronnych 
oddzielających ulicę  i parking od chodnika  w Czerwionce w rejonie banku ING.
Wnioski te zostaną przesłane do administratora drogi.
Radny Stanisław Breza poinformował, że na ul. Żorskiej  od świąt stoi zaparkowany 
samochód.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jeżeli samochód nie jest 
zaparkowany na zakazie,  niczemu nie zagraża, to niemożna nic zrobić.  Podobna 
sytuacja jest w Leszczynach na ul. Rybnickiej.
Radny  Stanisław  Breza zgłosił  problem  tarasowania  wyjazdu  z  posesji  przy 
ul.  Żorskiej  w  trakcie  trwania  nabożeństw  w  kościele  przez  osoby uczestniczące 
w tych nabożeństwach.
Komendant Straży Miejskiej stwierdził, że można ustawić znak – zakaz parkowania 
po stronie wjazdów do posesji.
Radny  Stanisław  Breza poinformował  o  przesłaniu  przez  Burmistrza  zapytania 
do Kompani  Węglowej  w sprawie zmiany miejsca odbioru talonów na węgiel,  dla 
byłych  pracowników  KWK  „Dębieńsko”.  Przedstawił  również  odpowiedź  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawie starej ulicy Żorskiej i terenu przyległego, odpowiedź 
jest negatywna.
Komendant Straży Miejskiej poinformował o prowadzonych wspólnie z Ośrodkiem 
Pomocy  Społecznej  objazdach  miejsc  przebywania  bezdomnych.  Mimo 
utrzymywania się przez dłuższy czas niskich temperatur nikt nie skorzystał  z pomocy 
i nie wyraził chęci przewiezienia do schroniska.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                          Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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