
Protokół Nr 21/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 19 lutego 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 tematu dot. podziału środków dla dzielnic i sołectw.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 20/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Omówienie skargi  na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Lesz-
czynach.

Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie jest nagrywane. Następnie 
zaproponował odczytanie treści skargi.
Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  wystarczy  krótko  streści  treść  skargi  gdyż 
wszyscy otrzymali materiały i mieli możliwość zapoznania się z nimi.
Przewodniczący  Komisji –  skarga  dotyczy  tego,  że  Pan  Orłowski  nie  otrzymał 
z  Ośrodka  Opieki  Społecznej,  pomocy  na  którą  liczył.   Poprosił   obecnego 
na  posiedzeniu  pracownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach o wyjaśnienia.
Izabela  Malik  OPS poinformowała,  że  każdy  klient  może  ubiegać  się  o  zasiłek 
okresowy,  przyznawany  na  1,2  lub  3  miesiące   i  zasiłek  celowy  jednorazowy, 
przyznawany raz na 4 miesiące i ewentualnie w zależności od sytuacji klienta może 
to być schronienie albo posiłki w jadłodajni.
Przewodniczący pytał  skarżącego  czy głównie chodziło o to?
Zbigniew  Orłowski odpowiedział,  że  zasiłek  celowy  niekoniecznie  ale  głównie 
chodziło mu o żywność, do dnia dzisiejszego nikogo nie obchodzi czy kradnie, czy 
ma za co kupić chleb, czy nie. Rozumie datę zebrania, czy komisji ale jest zasada 
taka, że najpierw jest człowiek a potem są jakieś reguły, przeprowadzenie wywiadu 
itd. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał nawet zupy, zwanej szumnie obiadem, chociaż 
spełnia wszystkie warunki ustawy o pomocy społecznej. Pisał do Ministerstwa Spraw 
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Socjalnych i otrzymał odpowiedź, że każda  placówka opieki społecznej, w każdym 
miejscu w kraju musi udzielić pomocy, akurat przebywając w Kielcach prosił  OPS 
o  pomoc,  dzwoniono  tutaj  do  Leszczyn  i  ta  pani  powiedziała,  że  nie  ma  czasu 
bo idzie do domu, bo za 15 min. kończy pracę. Po przyjeździe tutaj we wrześniu 
zgłosił  się  i  otrzymał  pomoc  bez  żadnych  uwag,  w  następnych  miesiącach 
nie korzystał z pomocy, był w stanie sam się utrzymać, teraz nie jest w stanie sam 
się utrzymać. Zwrócił się o pomoc ale jej nie otrzymał. Był u Burmistrza 11 lutego br.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pana Orłowskiego aby trzymał się okresu 
którego dotyczy skarga, gdyż przedmiotem posiedzenia jest jej rozpatrzenie. To co 
było później lub wcześniej Komisja nie będzie rozpatrywać  z uwagi na to, że Komisja 
nie ma wiedzy na ten temat.
Zbigniew  Orłowski –  wiedza  dotyczy  okresu  do  11  lutego  br.  11  lutego  był 
u  Burmistrza  i  prosił  o  pomoc.  Burmistrz  dzwonił  w  tej  sprawie  do  OPS, 
po 5 minutach, po wyjściu  od Burmistrza dzwonił  do OPS i  nikt  nic nie wiedział, 
że Burmistrz rozmawiał, że była taka informacja, to dotyczy ciągu tych spraw.
Przewodniczący  Komisji prosił  aby  trzymać  się  treści  skargi.  Pan  Orłowski 
naświetlił  sytuację  opisaną  w  skardze,  właściwie  to  jest  prośba,   którą  skierował 
do Wojewody, a Wojewoda zgodnie z kompetencjami przekazał ją do rozpatrzenie 
Radzie Miejskiej.  W dniu dzisiejszym otrzymano pisemne wyjaśnienia OPS w tym 
temacie, które następnie odczytał (zał.).
Radny  Marek  Paluch zwrócił  uwagę,  że  w  prośbie  napisano,  że  Pan  Orłowski 
zwrócił  się o wszelką pomoc dla bezdomnych, takie zapisy są, nie w skardze ale 
w prośbie. Pytał co przysługuje osobie bezdomnej, która zwraca się o taką pomoc. 
Izabela  Malik  OPS poinformowała,  że  osobie  przysługuje  pomoc  w  formie 
schronienia; na naszym terenie można zaproponować albo hotel  czynszowy,  albo 
miejsce w schronisku dla osób bezdomnych i jadłodajnia. 
Radny Marek Paluch pytał czy Pan Orłowski odmówił jednej i drugiej rzeczy?
Izabela Malik OPS poinformowała, że korzystał jedynie z jadłodajni. 
Radny Marek Paluch zwrócił się z pytaniem do P. Orłowskiego – dlaczego odmówił 
pomocy w formie schronienia.
Zbigniew Orłowski – nie wystąpił o przydział lokalu, odmówił miejsca w schronisku 
z  doświadczenia  w  Kielcach,  są  zawszone  pokoje,  jedzenie  przeterminowane, 
spleśniałe,  tak  jest  w  każdym  schronisku.  Nie  przyjmując  miejsca  w  schronisku 
zaoszczędził z budżetu miasta i gminy ok. 600 zł., gmina nie musi wydawać na pobyt 
w schronisku,  czy hotelu  a  także nie  pozbawiono go możliwości  przeżycia,  gdyż 
będąc w hotelu z zasiłku 270 zł. potrąca się połowę. Z 270 zł. jest bieda przeżyć, 
a 135 zł. to jest nie do przeżycia. Nie rozumie dlaczego te 270 zł. nie może otrzymać 
w okresie zimowym, kiedy jest ciężko z pracą, zresztą w ogóle jest ciężko z pracą ale 
w jego zawodzie jest ciężko w zimę, nie może dostać 270 zł, a stać wydać ok. 600 zł. 
na utrzymanie w schronisku. 
Radny Marek Paluch – rozumie, że to jest zgodne z przepisami które obowiązują.
Izabela  Malik  OPS poinformowała,  że  jeżeli  klient  ma  przyznane  schronienie 
i zasiłek okresowy o który występuje, wtedy 50% przeznacza się na pokrycie kosztów 
schronienia   a  osoba  która  nie  korzysta  ze  schronienia  otrzymuje  cały  zasiłek, 
bo  musi  zapewnić  sobie   koszty  utrzymania  schronienia.  W tym przypadku OPS 
opłaca koszty schronienia i z tego względu ta część zasiłku okresowego przechodzi 
na dofinansowanie tych  kosztów,  ponadto jest  jadłodajnia  i  wszelkie  podstawowe 
środki są zapewnione.
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Radny Marek Paluch – to wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Zbigniew Orłowski – nie neguje przepisów ale trzeba być najpierw bezdomnym, aby 
zrozumieć   sytuację  bezdomnego.  Jeszcze raz  powtórzył  –  dlaczego gminę stać 
zapłacić 600 zł. za pobyt w schronisku, a nie stać na 270 zł. Chodzi o logikę, jaka 
to  ekonomia.  Nie  żąda  na  siłę  –  dajcie  mi  mieszkanie  itd.,  nie,  ale  nauczony 
doświadczeniem w Kielcach, nauczony opowieściami ze schroniska w Przegędzy, 
że  w schroniskach jest  syf,  kiła    i  mogiła.  Tego nikt  nie  kontroluje,  kontrole  są 
zapowiedziane  z  góry.  Nie  może  tak  żyć,  a  poza  tym  jakby  nawet  było  czysto 
to pozbawia się środków do życia.
Radny Marek Paluch stwierdził, że nie są tu po to aby ocenić czyjeś widzimisie, ale 
muszą  ocenić  od  strony  formalnej  –  pod  kątem  formalnym  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej swoją rolę spełnił.
Zbigniew Orłowski – absolutnie nie, to nie jest tak, że musi przyjąć schronisko, musi 
przyjąć hotel, musi przyjąć zapomogę, jest wybór. Gdyby nie było wyboru to musiałby 
przebywać w schronisku, na drugi dzień w hotelu, oprócz tego dostawać pieniądze 
270 zł. Pracownicy OPS twierdzą, że chce wyłudzić pieniądze a on twierdzi, że to 
pracownicy wyłudzają, biorąc pensję od Skarbu Państwa.
Przewodniczący  Komisji  -  jako  Komisja  chcą  konkretnie  stwierdzić  to  co  jest 
zapisane w skardze, czy OPS wywiązał się ze swych obowiązków i w tym wypadku 
stwierdził, że tak bo spełniono wszystkie warunki.
Zbigniew Orłowski stwierdził, że nie spełnił - dlaczego w styczniu dostał zapomogę 
a teraz jest luty 19 i nie dostał  zapomogi. 
Radny Ryszard Bluszcz – bardzo dobrze rozumie ale Pan Orłowski wysłuchał tego 
co przeczytał Przewodniczący Komisji (pismo OPS). Zwrócił się z pytaniem do Pana 
Orłowskiego, czy się z tym zgadza i utożsamia, że takie a nie inne zachowanie z jego 
strony wobec pracowników Ośrodka było. 
Zbigniew Orłowski – absolutnie nie.
Radny Ryszard Bluszcz - podsumowując merytorycznie, pracownicy OPS nigdy nie 
zwracali  się  do  klienta  obraźliwie  i  był  Pan  traktowany  podmiotowo  a  nie 
przedmiotowo. To są słowa, przeciwko słowom, dlatego muszą to wypośrodkować. 
Po to  są na Komisji  obie strony aby wyrobić  sobie zdanie i  odnieść się do tego 
stwierdzenia, tylko i wyłącznie do stwierdzenia które jest w skardze. Zarzut Pana jest 
wobec pracowników OPS, natomiast pracownicy OPS stawiają zarzut Panu.   
Zbigniew  Orłowski –  dalej  nie  ma  zasiłku,  jest  bez  zupy,  dalej  siedzi  głodny, 
to Komisji nie obchodzi. Skarga dot. braku zasiłku na luty.
Przewodniczący  Komisji –  jaki  jest  problem aby  Panu  Orłowskiemu  przekazać 
zasiłek.
Izabela Malik OPS poinformowała, że  to wykracza poza skargę. Pan Orłowski złożył 
11 lub 12 lutego br. telefonicznie wniosek.
Zbigniew Orłowski stwierdził aby nie mówić o 11 lutego.
Przewodniczący Komisji pytał co było powodem nieprzyznania Panu Orłowskiemu 
zasiłku.
Radny Stanisław Breza pytał czy pomoc przyznawana jest w okresie miesięcznym.
Izabela Malik OPS poinformowała, że pomoc była przyznana  na styczeń, dlatego 
w  lutym  trzeba  złożyć  nowy  wniosek.  Poinformowała,  że  Pan  Orłowski  złożył 
telefonicznie wniosek, podał swoje miejsce pobytu, które określił jako piwnicę – gdzie 
pracownicy socjalni byli.
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Zbigniew Orłowski zwrócił uwagę, że te słowa nie dotyczą  skargi. W styczniu złożył 
prośbę do OPS, o przeprowadzenie wywiadu, podał miejsce pobytu, ale jaśnie panią 
z OPS nie chce się chodzić, bo mają ciepło w biurach. A Pani mówi o 11 lutym, to tu 
świadkiem jest Pan Burmistrz. 
Izabela  Malik  OPS poinformowała,  że   11  lutego  wpłynął  kolejny  wniosek,  Pan 
Orłowski  nie  podał  swojego  adresu,  dlatego  sprawa  została  pozostawiona  bez 
rozpoznania.
Zbigniew Orłowski pytał jaki miał podać adres?
Izabela  Malik  OPS poinformowała,  że   decyzję  otrzymuje  się  jedynie 
po  przeprowadzeniu  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego,  a  takiego  wywiady 
nie można było z Panem Orłowskim przeprowadzić.
Zbigniew  Orłowski „kwestionuje  Pani  Polski  Sąd  –  Sąd  Okręgowy  w  Gliwicach 
Wydział Zamiejscowy - postanowienie prawomocne - Pani myśli,  że skieruje mnie 
do  schroniska  –  przeczytał:  podejrzany  nie  posiada  stałego  miejsca  pobytu 
i  zamieszkania,  za  taki  pobyt  nie  można uznać pobyt  w schronisku.  Gdy będzie 
w schronisku to znowu wywiad nie będzie przeprowadzony przez Pani podwładne, 
bo nie  jest  to  miejsce stałego pobytu  – to  jest  prawomocne postanowienie Sądu 
Polskiego a nie PRL.”
Marian  Uherek  Dyrektor  ZGM  potwierdził  to  co  pracownik  OPS  stwierdził  – 
z Panem Orłowskim naprawdę był utrudniony kontakt. Skończyło się to w ZGM w ten 
sposób,  że  Pan  Orłowski  złożył  oświadczenie  na  jaki  adres  mają  kierować 
korespondencję, dopiero wtedy ta sytuacja się unormowała, do tego czasu kontakt 
był  utrudniony,  zostawiano  pisma  w  sekretariacie  ZGM,  czy  Urzędu,  teraz 
to uporządkowano.
Zbigniew Orłowski – jak trzeba być zakłamanym urzędnikiem żeby wypowiedzieć 
takie  słowa jak powiedział  Dyrektor.  Pani  Dyrektor  OPS lub Zastępca,  bo to  jest 
informacja od pracownicy OPS, telefonicznie poleciła powiadomić go,  że  ma się 
udać do Dyrektora ZGM, to było w styczniu, jak się udał do Dyrektora w związku 
z  komisją  mieszkaniową,  mimo  jego  prośby  nie  otrzymał  decyzji  odmowy 
a w styczniu, teraz jest kolejna komisja. Dyrektor powiedział, że zbierze się komisja. 
To Dyrektor  powiedział,  że mają jego adres do korespondencji,  bo komisja może 
będzie  czegoś  chciała.  Jak  Dyrektor  może  stwierdzić,  że  nie  podał,  skoro  sam 
stwierdza,  że  podał  miejsce  pobytu  a  w  piśmie  wysyła  mu –  o  podanie  miejsca 
pobytu.  Dopiero na kolejne wezwanie Dyrektora musiał  napisać pismo. Twierdzą, 
że nie ma tajnej  komisji mieszkaniowej, to po co była w styczniu komisja, w lutym, 
za co ci ludzie te pieniądze biorą. Na zupę gminy nie stać, aby gmina dała mu zupę 
a stać płacić za posiedzenia komisji.  Teraz trzeci raz zbierze się komisja i  znowu 
decyzja nie zapadnie, bo jakiegoś papierka będzie brakowało.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że teraz jest pełen obraz – pracownicy OPS nie 
mogli  się   z  nim spotkać,  bo  nie  mieli  podanego miejsca  pobytu.  Dyrektor  ZGM 
podsunął dobry pomysł, bo skoro przyjmuje korespondencje u kogoś.
Zbigniew Orłowski poinformował, że u mamy.
Przewodniczący  Komisji –  to  dobrym  rozwiązaniem  byłoby;  bo  to  Panu 
Orłowskiemu zależy na otrzymaniu pieniędzy, aby zwrócił się do OPS i podał adres 
mamy i ustalić, że w konkretnym dniu przychodzą pracownicy OPS pod wskazany 
adres przeprowadzić wywiad.
Zbigniew Orłowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji – z Pana słów wynika 
to,  że  nie  zna  Pan  w  całości  tego  tematu,  tak  się  to  nie  musi  ale  mogłoby  się 
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to odbyć.  W grudniu był u Burmistrza i Burmistrz stwierdził, że jak to jest, że wywiad 
tu w Urzędzie sporządzić nie można a na parkingu można. 11 lutego dzwonił i udał 
się  po  decyzję  okazało  się,  że  nie  ma.  Następnie  udał  się  do  Burmistrza,  który 
stwierdził aby współpracował.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy chodziło o współdziałanie.
Zbigniew Orłowski – były takie mniej więcej ustalenia, że telefonicznie może podać 
miejsce przeprowadzenia wywiadu, przy nim Burmistrz dzwonił do OPS, do 5 minut 
potem dzwonił do OPS i przedstawił sprawę i jakaś  pani z OPS stwierdziła, że na 
ten temat nic nie wie. To nie ma prawa twierdzić, że Burmistrz oszukuje, choć nie wie 
czy tak było.
Z-ca Burmistrza pytał czy pracownicy OPS byli we wskazanym miejscu.
Izabela Malik OPS potwierdziła, że pracownicy byli ale nie zastali Pana Orłowskiego.
Zbigniew Orłowski – na jakie  podstawie  stwierdza się,  że jego słowa i  syna są 
niewiarygodne. We wtorek 12 lutego pomny tych manipulacji, zadzwonił jeszcze raz 
do Urzędu, i to jest na bilingu, przed godz. 9.00 i powiedział, że będzie do godz. 
12.00. Wziął syna na świadka,  punktualnie do godz. 12.00 był  w piwnicy,  można 
sprawdzić,  ma  radio,  ma  telewizor  w  piwnicy.  Wybiła  godz.  12.00  syn  poszedł 
na obiad, sam też poszedł coś zjeść. W środę ponownie poprosił  syna, bo może 
pracownicy  OPS  nie  mają  czasu,  w  środę  to  samo,  czwartek,  piątek  to  samo. 
Okazuje się, że pracownicy byli w poniedziałek, dlaczego nie zadzwoniono. Dlaczego 
wykonuje się telefon z OPS, że ma  udać się do Pana Uherka a nie zadzwoniono, że 
będą, rzekomo przed 12.00 w poniedziałek. 
Z-ca Burmistrza stwierdził, że Pan Orłowski pisząc kolejne pismo w którym kolejny 
raz  obraża  pracowników  OPS,  zaprzecza  sam  sobie,  bo  jednak  stwierdza, 
że pracownicy socjalni byli u jego matki.  
Zbigniew  Orłowski –  18-tego  dowiedział  się,  że  byli  pracownicy,  ale  o  której? 
To,  że pracownik  napisał,  że  byli  o  11.45 to  jest  wiarygodne?   To,  że  faszyści 
napisali,  że nie było obozów śmierci,  to są wiarygodni? Czy fakty są wiarygodne, 
materialne dowody są wiarygodne. Dlaczego jego pisma, jego świadek – syn, nie jest 
wiarygodny a wiarę daje się pracownikom. 
Radny Stanisław Breza  zaproponował,  że skoro dysponuje telefonem, to co za 
problem  umówić  się  w  mieszkaniu  matki  na  kolejne  spotkanie  dla  rozwiązania 
sprawy.  
Zbigniew Orłowski stwierdził, że jest problem, gdyż matka jest po zawale, chora 
i nie życzy sobie  aby po raz kolejny była nachodzona.  Dlaczego wywiad ma być 
u  jego  matki  skoro  nie  podał  adresu  tam  pobytu,  dlaczego  nie  może  być 
np. u Burmistrza.
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że sam Pan powiedział, że u matki można 
się spotkać.
Zbigniew Orłowski – nie stwierdził tego, podał tylko adres do korespondencji.
Radny  Stanisław  Breza pytał  czy  jest  jakieś  miejsce  gdzie  można  z  nim 
przeprowadzić wywiad.
Zbigniew Orłowski – w miejscu dogodnym dla pracowników jak podał w styczniu, 
jak  podał  w  lutym,  do  wyboru  w  parku  koło  Urzędu  w  jakichkolwiek  godzinach, 
3-4 godziny, w parku przy ul. Furgoła o każdej porze dnia i nocy, jak to powiedziała 
kierowniczka OPS, że tam ma siedzieć i w nocy, bo oni mają czas kiedy przyjść.
Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  przedstawiona  do  rozpatrzenia  skarga 
wydaje  się  nieuzasadniona,  bo  właściwie  OPS  spełnił  swoje  obowiązki, 
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te styczniowe, bo to jest w styczniu, a wchodzimy w inny etap. To zostało wykonane 
przez  OPS,  Pan  Orłowski  został  zabezpieczony  w  posiłek,  otrzymał  wszystko 
to o czym była mowa w skardze od Wojewody i temat tej skargi trzeba by zamknąć.
Zbigniew Orłowski – dostał wezwanie tutaj aby właśnie to uściślić, czego dotyczy 
skarga.
Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że  to  w  jakim  zakresie  Komisja  się  zebrała 
zostało zamknięte ze względu na to, że OPS spełnił wszelkie warunki. Pan Orłowski 
otrzymał wszystko co potrzebował i należy zamknąć temat styczniowy, temat skargi. 
Ale chciałby aby Pan Orłowski  zastanowił się gdzie można przeprowadzić wywiad, 
żeby nie było ze szkodą dla jego matki, żeby się nie denerwowała, bo rodzina jest 
najważniejsza.  Pomyśleć  o  normalnym  miejscu,  pracownicy  OPS  przeprowadzą 
wywiad  i będzie możliwość otrzymania pomocy.
Zbigniew Orłowski  „co Pan ma na myśli mówiąc normalne miejsce, co Pan ma na 
myśli twierdząc, że skarga jest załatwiona. Pan nie ma pojęcia, rozeznania na temat 
pracy OPS. Nie kwestionuje, że dostał pomoc, w grudniu  150 zł a w styczniu 270 zł, 
nie kwestionuje tego. To wszystko rozumie, ale dalej nie rozumie, że czytając jego 
skargę twierdzi, że żądał, że nie dostał w styczniu, nie. Złożył w styczniu podanie aby 
ta  procedura  się  zaczęła  –  wywiad  itp.,  papierzysków  w dobie  komputerów,  i  ta 
skarga tego właśnie  dotyczy.  Teraz mamy 19 lutego i  dalej  bawimy się  w jakieś 
papierzyska, 22 lutego będzie posiedzenie Rady Miejskiej i dalej będziemy się bawili. 
A jak potem pojawia się taki Brevik, to wszyscy urzędnicy są przestraszeni. Ludzie 
z głodu to robią, z głodu kradną i z głodu zabijają.”
Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  zapoznano  się  ze  skargą.  Wysłuchano 
pracowników OPS oraz skarżącego  i Komisja we własnym gronie podejmie decyzję 
w tym temacie, takie jest jej prawo i z tego skorzysta. Natomiast zamykając ten temat
zwrócił  się  z  prośbą  jako  radny  do  Pana  Orłowskiego,  aby  określił  się,  czy  jest 
w stanie podać miejsce gdzie jutro np. o godzinie 11 będzie.
Zbigniew Orłowski – tak, piwnica bloku 5c przy ul. 3 Maja.
Radny Marek Paluch pytał czy to jest miejsce pobytu zgodnie z ustawą.
Zbigniew Orłowski – a co ustawa mówi? To prosił o wskazanie miejsca pobytu.
Radny Marek Paluch – jeżeli  to jest Pana miejsce pobytu, to czy tam pracownik 
socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy.
Izabela Malik OPS – jeżeli Pan udowodni, że w tym miejscu pobytu ma wszystkie 
niezbędne rzeczy potrzebne – miejsce do spania.
Zbigniew  Orłowski -  czyli  w  styczniu  dokonano  przestępstwa,  bo  z  poparciem 
Burmistrza tu obecnego napisano, że miejsce jego pobytu jest Urząd Miasta. To jest 
poświadczenie nieprawdy, a poświadczenie nieprawdy jest przestępstwem. To jest 
Komisja Prawa, Porządku – co to jest, czy to jest zebranie towarzyskie?
Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  w  dobrej  intencji  zwrócił  się  do  Pana 
Orłowskiego z zapytaniem.
Zbigniew Orłowski – jeżeli miejscem pobytu nie jest piwnica, to miejscem pobytu 
jest Urząd Miasta i Gminy;  też nie jest. A ma pismo podpisane przez Burmistrza, 
że jest miejscem pobytu a gdy przyszedł w piątek i chciał zostać to został wygoniony 
stąd, z miejsca stałego pobytu.
Radny Marek Paluch pytał  czy to  miejsce  w którym  przebywa  spełnia  warunki 
życiowe.
Radny Stanisław Breza – to może stwierdzić pracownik socjalny.
Zbigniew Orłowski – to ławka nie spełnia tych warunków?

6



Radny Marek Paluch stwierdził, że ma wrażenie, iż nie chce dojść do porozumienia.
Zbigniew Orłowski – „nie to Pan prosił aby określić miejsce pobytu, nie życzę Panu 
bezdomności ale może w życiu się noga podwinąć. Komuna upadła, kapitalizm też 
może upaść, różnie w życiu bywa i gdzie będzie Pana miejsce pobytu jeżeli zostanie 
wymeldowany……To  gdzie  ma  wskazać  miejsce  pobytu,  czy  to  jest  miejsce 
w schronisku, za które gmina zapłaci 600 zł.”
Radny  Ryszard  Bluszcz  -  aby  dojść  do  porozumienia  zaproponował  Panu 
Orłowskiemu żeby jakoś ułożył się z matką.
Zbigniew Orłowski – dlaczego ma układać się z matką, od tego jest gmina aby mu 
miejsce zapewnić. Gminę stać 600 zł zapłacić, nie ma pieniędzy na zupę a 600 zł 
jest.
Radna Jolanta Szejka – pytała czy jutro o tej 11.00 może Pan spotkać się w tej 
piwnicy?
Zbigniew Orłowski – oczywiście w Katowicach u Wojewody na Jagiellońskiej.
Radny Marek Paluch zaproponowała zakończyć temat.
Radna Jolanta Szejka – prosiła aby Pan Orłowski powiedział gdzie jutro o 11.00 jest 
łaskaw się stawić i tam pracownicy socjalni pójdą.
Zbigniew Orłowski stwierdził, że podał miejsce w parku, tu w parku i w parku przy 
Furgoła.
Radna Jolanta Szejka – czemu Pan nie chce podać tego miejsca, musi Pan gdzieś 
spać.
Zbigniew Orłowski stwierdził,  że  to  u  Pani  w domu.  Dlaczego zmusza się  jego 
rodzinę do podania miejsca.
Radna Jolanta Szejka – nie mówiła o rodzinie, ale żeby Pan podał gdzie śpi.
Zbigniew Orłowski – jak poda osobę, która sobie nie życzy, już są osoby którym 
powiedział, że musi podać ich, to powiedziały – więcej nie przychodź.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zamykają temat skargi i  we swoim gronie 
rozważą. OPS wychodząc Panu naprzeciw proponuje pomoc.
Zbigniew Orłowski – co proponują? … Do widzenia.
Radny  Marek  Paluch zwrócił  uwagę  na  brak  jakiejkolwiek  woli  porozumienia 
ze strony Pana Orłowskiego.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że chcieli dojść do porozumienia bo pracownicy 
OPS mieli  problem.  Ten  Pan  igra  sobie  z  wszystkimi.  Ustawa  mówi  ewidentnie, 
że  wywiad  środowiskowy  przeprowadzany  jest  w  miejscu  zamieszkania, 
czy  w  miejscu  pobytu  spełniającym  warunki  mieszkaniowe.  Były  przedstawione 
propozycje, ten Pan nie skorzystał z tego.
Dyrektor M. Uherek poinformował, że Pan Orłowski złożył  wniosek w 2007 r. ale 
aby otrzymać mieszkanie musi być na liście osób uprawnionych, na to listę może 
go tylko włożyć  komisja mieszkaniowa.  W gminie są osoby bardziej  potrzebujące 
mieszkania niż Pan Orłowski np. matki z dziećmi. 
Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza  –  w  przypadku  Pana  Orłowskiego  zrobiono 
więcej  niż  należało,  kierując  się  art.  100  parg.  1  ustawy,  że  w  postępowaniu 
w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim 
dobrem  osób  korzystających  z  pomocy  społecznej.  Ten  artykuł  mówi  wiele, 
że  zarówno  on  osobiście,  jak  i  pracownicy  OPS  kierowali  się  tylko  i  wyłącznie 
dobrem  człowieka,  co  dzisiaj  Pan  Orłowski  próbuje  wykorzystać  przeciwko 
pracownikom         i jemu. W tym przypadku nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy 
pracowników OPS, żadnych, wręcz przeciwnie pracownicy zrobili więcej niż powinni 
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w stosunku do takiej  osoby.  Gdyż  groźby kierowane  przez  Pana Orłowskiego  w 
stosunku  do  pracowników  OPS  narażają  ich  na  ogromny  stres,  chociażby 
psychiczny.  To  będzie  problem  tego  typu,  że  wystąpią  w  stosunku  do  Pana 
Orłowskiego   z pozwem, z doniesieniem      do Prokuratora.
Radny Stanisław Breza stwierdził, że Pan Orłowski wykorzystał dobre serce Z-cy 
Burmistrza a dzisiaj „odwrócił kota ogonem”
Z-ca Burmistrza zacytował  art.  4 ustawy:  „osoby,  rodziny korzystające z pomocy 
społecznej  są  zobowiązane  do  współdziałania  rozwiązywania  ich  trudnej  sytuacji 
życiowej”.  Zwrócił  uwagę  na  art.  121  mówiący  o  ochronie  prawnej  pracowników 
socjalnej takiej jak dla funkcjonariuszy publicznych. 
Przewodniczący Komisji podsumowując  stwierdził,  że  z  wyjaśnień,  które  w tym 
temacie  udzieliła  w  piśmie  Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz 
na posiedzeniu Komisji pracownik Ośrodka wynika, że: 
-  ze strony OPS zaproponowano Panu Orłowskiemu pomoc w formie schronienia 
w Hotelu Czynszowym (odmówił  przyjęcia takiej formy pomocy),  pomoc w postaci 
pobytu w schronisku (odmówił przyjęcia takiej formy pomocy),
-  przyznano:  zasiłek  okresowy,  zasiłek  celowy  na  dofinansowanie  do  zakupu 
środków czystości i odzieży zimowej, posiłki w jadłodajni – Pan Orłowski wykorzystał 
wszystkie  te  formy  pomocy,  do  31.01.2013  r.  korzystał  z  gorącego  posiłku 
w  jadłodajni.  Powyższa  pomoc  kierowana  była  do  Pana  Orłowskiego  w  okresie 
którego dotyczy skarga, a więc w tym czasie takową otrzymał.  Natomiast obecnie 
z  uwagi  na  brak  współpracy  Pana  Orłowskiego  z  Ośrodkiem,  (niemożliwość 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) nie ma podstaw do wydania kolejnych 
decyzji.  

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.

Ad. 4
Omówienie tematu dot. podziału środków dla dzielnic i sołectw.

Pan Adam Karaszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów – zwrócił 
się o wyjaśnienie jak miałby wyglądać podział środków  dla dzielnic według funduszu 
sołeckiego.
Radny Bernard Strzoda wyjaśnił,  że środki  dla sołectw i  dzielnic są od 1998 r., 
od tego czasu pojawiało się wiele pomysłów dot. sposobu podziału tych środków. 
Ostatecznie pozostawiono podział – wszystkim równo. Ustawy o funduszu sołeckim 
dała  możliwość  uchwalania  funduszu,  zakres  zadań  określony  został  w  ustawie. 
Nasza gmina od początku przystąpiła do tego programu, 4 lata już to funkcjonuje. 
Zasady dysponowania środkami określa ustawa. We wrześniu roku poprzedzającego 
na zebraniu wiejskim zapada decyzja co do wyboru zadania. Nie zawsze wiadomo 
jakie zdarzenia mogą pojawić się w roku następnym. Budżet gminy dostaje zwrot 
30% ze środków zewnętrznych. Sołectwa z budżetu gminy otrzymują o 30% mniej 
niż dzielnice.  
Pan Adam Karaszewski stwierdził,  że środki dla dzielnic reguluje uchwała Rady, 
środki dla sołectw ustawa. Nie wyklucza się środków dla sołectw z budżetu gminy.
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Radny Henryk Dyrbuś – poinformował, że od 1998 r.  środki dla sołectw i dzielnic 
były  dzielone  po  równo.  Ponad  to  była  jeszcze  taka  zasada,  że  tam  gdzie 
prowadzono inwestycje typu budowa sali gimnastycznej środki te wstrzymywano. 
Pan  Jan  Tokarz  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czerwionka  Karolinka – 
Rada  zadecydowała  aby  wszystkim  dać  po  równo,  natomiast  złożono  wniosek 
podpisany przez 4 dzielnicy aby ten podział był inny. Zwrócił uwagę, że jednak do tej 
pory podział  też nie był  równy, np. Palowice otrzymały 20 tys. zł.  a Malenie tylko 
7,5 tys. zł.
Radny  Bernard  Strzoda stwierdził,  że  Malenie  stanowi  wyjątek.  Od  początku 
dofinansowania dla sołectw i dzielnic Malenie było inaczej traktowane, jest to bardzo 
mała dzielnica i środki też są mniejsze.
Alojzy  Pifczyk   Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Malenie potwierdził,  że  nie 
wszyscy otrzymywali po równo. Stwierdził, że może zrozumieć iż Malenie ma mniej, 
bo jest najmniejsze ale rozumie, że więksi walczą o więcej.
Adam  Grzegorzyca  Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  Czerwionka  Centrum 
stwierdził,  że  nie  zawsze  wszystkim  po  równo  to  jest  sprawiedliwie.  Pytał  jakie 
przesłanki są ku temu aby kopiować wymagania dot. funduszu sołeckiego.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że przedstawiane stanowisko nie jest jego 
stanowiskiem ale Klubu Radnych, który reprezentuje. Dodał, że budżet gminy to jest 
ok. 100 mln. zł., środki dla rad to jest ok. 200 tys. zł. Główne zadania inwestycyjne 
wykonywane są w ramach różnych programów i nad tym należy się pochylić, tu jest 
polityka  gospodarcza.  Te  200  tys.  zł.  podzielono  po  równo,  po  to  aby  dane 
środowiska mogły zabezpieczyć drobne sprawy,  problemy, aby uprościć realizację 
drobnych  zadań.  Należy  spojrzeć  do  budżetu  aby  stwierdzić  ile  idzie  środków 
na dane miejscowości.
Adam  Grzegorzyca  pytał  dlaczego  zasady  funduszu  mają  być  przeniesione 
na dzielnice?
Radny Bogdan Knopik  stwierdził,  że to iż dzielnice dostają środki to jest dobra 
wola Rady.
Radny Bernard Strzoda Rada Miejska decyduje, że w budżecie pojawiają się środki 
dla  sołectw,  w  gestii  Rady  jest  też  proponowanie  w  jaki  sposób  mają  być 
przekazywane  środki  dla  dzielnic.  Proponowano  aby  było  to  na  wzór  funduszu 
sołeckiego, gdyż jest to już gotowy, wykorzystywany wzór.
Jan Tokarz poinformował, że 5 grudnia złożyli wniosek dot. podziału środków, aby 
rozdysponować  środki  proporcjonalnie  –  nie  otrzymali  informacji  na  ten  temat, 
nie  wiadomo  nawet  jakie  środki  w  tym  roku  dzielnica  otrzyma.  Pan  Strzoda 
przedstawia  temat zastępczy dot.  sposoby wydatkowani  tych  środków przez rady 
dzielnic. Stwierdził, że środki te wydawane są zgodnie ze statutem a zająć należy się 
sposobem podziału. Proponują proporcjonalne do  ilości mieszkańców.
Skarbnik  G  i  M poinformował,  że  środki   dla  dzielnic  również  reguluje  ustawa 
w ramach rezerwy ogólnej. Decyzję co roku podejmuje Rada Miejska głosując nad 
budżetem i  w  przypadku  funduszu sołeckiego i  środków dla  dzielnic,  decydująca 
kwestia to uchwała budżetowa.
Radny Marek Paluch stwierdził,  że problem jest  w tym iż  Paluch wydaje  środki 
a  Strzoda  nie  może.  Zwrócił  uwagę,  że  wskazywano  na  utrudnienia  związane 
z  korzystaniem  z  funduszy  dlaczego  więc  chce  się  utrudniać,  to  co  funkcjonuje 
nie  zawsze  jest  dobre.  Proponował  aby  nie  ograniczać  swobody  dysponowania 
środkami.   Zwrócił  uwagę,  że  wnioskiem  dot.  innego  podziału  środków 
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nie zajmowała się Komisja Budżetu, nie dopuszczono do głosowania. Wnioskował 
aby jednak wziąć pod uwagę fakt, że dzielnice ponoszą większe koszty, większe jest 
zurbanizowanie i większe potrzeby.
Radny  Stanisław  Breza poinformował,  że  ok.  50%  sołectw  w  Polsce  korzysta 
z funduszu sołeckiego, gminy nie przystępują do niego. Podjęcie uchwały zebrania 
wiejskiego we wrześniu wiąże ręce, były  przypadki  w naszej  gminie,  że sołectwa 
nie spełniły wszystkich wymogów wynikających z funduszu i nie otrzymały środków 
w ramach funduszu ale otrzymały środki na realizację zaplanowanych zadań według 
zasad  przyjętych  dla  dzielnic.  Wniosek  dot.  innego  sposobu  podziału  środków 
należało złożyć w sierpniu, wrześniu, październiku a nie na koniec roku  kiedy już 
wszystkie dokumenty są.  Widzi ile środków idzie do poszczególnych miejscowości, 
jakie  są dysproporcje, do Czerwionki i Leszczyn idą miliony.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG odniósł  się  do  braku  odpowiedzi  na  wniosek 
o zmianie sposobu podziału środków, był to wniosek do budżetu w związku z tym 
należało wskazać źródło finansowania, wniosek nie spełnił tego kryterium i nie mógł 
być  dyskutowany  na  Komisji  Budżetowej.  Należało  wskazać  skąd  środki 
na zwiększenie rezerwy budżetowej aby zwiększyć wysokość środków dla dzielnic.
Radny  Bogdan  Knopik stwierdził,  że  nie  dziwi  go  fakt  wystąpienia  z  takim 
wnioskiem. Chciano by aby tych  środków było  więcej.  Rada Dzielnicy Dębieńsko 
wnioskuje o zwiększenie tych środków.  Rada Dzielnicy przedyskutowała to i doszli 
do  porozumienia,  wskazano  najbardziej  istotne  zadania.  Kryterium  liczby 
mieszkańców  dla  podziału  środków  nie  jest  właściwie,  jak  to  się  ma  do  tego, 
że w Dębieńsku jest 12 km dróg żużlowych.  Różne wyliczenia już w tym zakresie 
były i  doszli  donikąd.  Na dziś po 20 tys.  zł  to jest  za mało, należy się nad tym 
zastanowić  w  przyszłorocznym  budżecie.  Kryterium  liczby  mieszkańców  jest 
nie  do  przyjęcia.  Niekoniecznie  należy  narzucać  zasady  funduszy  sołeckiego 
ale ujednolicić na co te środki są wydawane.
Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę,  że  rolą  Rady  jest  zwiększenie  tych 
środków w budżecie przyszłego roku.                
Jan Tokarz poinformował, że  mieszkańców w dzielnicy Czerwionka Karolinka jest 
ok.  3 500,  w  Dębieńsku  3700,  kryterium  liczby  mieszkańców  bardziej  służy 
Dębieńsku niż Karolince.
Radny Ryszard Jonderko przypomniał, że otrzymano pismo informujące o sposobie 
rozdziału  środków  do  dyspozycji  dzielnic  i  sołectw.  Sołectwa  dostosowują  się 
do  tego.  Dzielnice  Czerwionka  i  Leszczyny  zapewnione  mają  drogi  i  chodniki 
a te środki są do ich dyspozycji.
Radna Jolanta Szejka stwierdziła, że nie liczą się żadne realizowane zadania tylko 
te 20 tys. zł. Duże zadania  są realizowane, pozyskiwane środki z funduszy a kłócą 
się o 20 tys. zł.
Marek Szczech Sołtys  sołectwa Książenice zwrócił  uwagę,  że  fundusz sołecki 
ogranicza sołectwa dlatego nie należy blokować dzielnic a i z sołectwami iść w tym 
kierunku aby dać im większą swobodę.
Radny  Waldemar  Mitura stwierdził,  że   środki  dla  dzielnic  są  wydatkowane 
na zadania nierealizowane z budżetu.
Radny Stanisław  Breza zgodził  się  z  tym,  że   te  kwoty  są  małe.  Spotkanie  to 
otwiera drogę do dalszych rozmów. Zwrócił uwagę, że każdemu bliskie jest miejsce 
gdzie mieszka ale jako radni  muszą patrzeć na cała gminę.  2 lata temu dokonał 
analizy dróg w gminie i np. Czerwionka ma 10 300 m dróg w tym 84% utwardzonych, 
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Stanowice  14 000  m (w  tym  dwie  wojewódzkie)  a  tylko  50% jest  utwardzonych, 
Czuchów 19 740 m – 65% utwardzonych. Nie ma tu przełożenia liczba mieszkańców. 
Należy wypracować porozumienie i starać się pozyskać większe środki na ten cel 
w przyszłorocznym budżecie.
Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza stwierdził,  że  decyzja  należy  do  Rady  ale 
w sołectwach i dzielnicach są wydawane środki gminy na które przedstawiciele tych 
jednostek mają wpływ i nie chodzi o te 20 tys. zł.

Po  dyskusji  stwierdzono,  że  wysokość  środków  będących  do  dyspozycji 
sołectw i dzielnic jest bardzo niska i należy dążyć do zwiększenia tych środków 
w budżecie 2013 r., niezależnie od sposobu ich podziału. 
Podjęto  również  jednogłośnie  wniosek  o  przeprowadzenie  sondażu  jak 
wygląda sprawa podziału środków dla jednostek pomocniczych  w okolicznych 
miastach. Po uzyskaniu takich danych za 2-3 miesiące odbędzie się kolejne 
posiedzenie w tym temacie.

Ad. 5
Członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  projektami  uchwał,  na  posiedzeniach  innych 
Komisji branżowych w których brali udział.
Do treści projektów uwag nie zgłoszono. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                          Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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