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 Protokół Nr 16/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 23 sierpnia 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 9  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 15/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. został przyjęty 9 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
Omówienie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach. 
Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią skargi. Skarżąca zarzucała, że: 
- pracownik socjalny nie przeprowadził ze skarżącą wywiadu środowiskowego na 
temat zgłaszanego przez nią problemu przemocy, 
- pracownik socjalny nie poinformował o procedurze niebieskiej karty, 
- pracownik socjalny nie poinformował siostry Pani Barbary o obowiązku opieki nad 
matką, 
- nie odniesiono się do żądania zawartego w piśmie  skarżącej z dnia 4 maja 2016 r. 
 

Na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego powiadomienia (potwierdzona zwrotka) 
skarżąca nie przybyła. 
 
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,    
że 15 października ubiegłego roku p. Bielańska była po poradę, co zrobić w sytuacji 
gdy jej chora matka potrzebuje opieki a ona sama jest chora. Zaproponowano usługi 
opiekuńcze. Pracownicy Ośrodka podczas wizyt środowiskowych i rozmów               
w Ośrodku nie stwierdzili, aby skarżąca była ofiarą przemocy, stwierdzono natomiast, 
iż pomiędzy skarżącą a jej matką istnieje konflikt. W odniesieniu do definicji 
zapisanej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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iż: „przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone                        
i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny”      
po analizie  sytuacji stwierdzono, że nie było podstaw aby wdrażać procedurę  
niebieskiej karty. Przywołana wyżej ustawa nie przewiduje możliwości 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie ustalenia przemocy.         
Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że pracownik socjalny przeprowadził telefoniczną 
rozmowę  z siostrą Pani Bielańskiej, skutkiem czego zainteresowała się ona losem 
swojej matki.  
Również zarzut dot. braku odniesienia do żądania zawartego w piśmie skarżącej      
nie znalazł potwierdzenia, gdyż  Ośrodek udzielił pisemnej odpowiedzi z dnia 
19.05.2016 r., w której informowano o możliwości  skorzystania z usług 
opiekuńczych, w zakresie pomocy w opiece nad matką, oraz o możliwości 
skorzystania z pomocy mediatora przy Sądzie Rejonowym w Rybniku w zakresie 
rozwiązania konfliktu rodzinnego, ponadto w piśmie wyjaśniono również dlaczego nie 
wdrożono procedury niebieskiej karty.                
Pani Barbara Bielańska skorzystała w usług opiekuńczych dla matki, które zostały 
wprowadzone od 23.11.2015 r. i są wykonywane do nadal. Pracownik socjalny 
wielokrotnie był w środowisku, na bieżąco prowadzony jest monitoring w rodzinie. 

 
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami uznała, 

że  zarzuty  przedstawiane w skardze nie znajdują potwierdzenia, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie naruszył przepisów prawa, 
działał zgodnie  z kompetencjami.  

Na tej podstawie Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o  uznanie skargi         
za bezzasadną i wnosi o przyjęcie takiego stanowiska. 

Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację  nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu 
bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie 7 m-cy. 
Poinformował również o działaniach funkcjonariuszy Komisariatu w ramach 
zabezpieczenia Dni Młodzieży w Częstochowie i Krakowie. Poruszył również kwestie 
kontaktu dzielnicowych z mieszkańcami. Dzielnicowi posiadają telefony służbowe      
i za ich pomocą będzie można umówić w razie potrzeby mieszkańca na spotkanie     
w punktach przyjęć dzielnicowych. 
 
Ad. 5 
Jacek Korus Z-ca Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 6 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat 
bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 
Radny Józef Szczekała poruszył sprawę pożaru budynku dawnego dworca PKP     
w Czerwionce. Wielokrotnie monitował, że coś z tym budynkiem trzeba zrobić, teraz 
zostały zgliszcza. Czy coś się w tej sprawie dzieje? 
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Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego  wydał decyzję o rozbiórce budynku, czekamy na jej 
wykonanie. Sprawa jest na bieżąco monitowana. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią zmian w budżecie gminy i miasta             
w zakresie dot. działalności Wydziału ZKO. Do pozostałych projektów uchwał 
zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej,  nie zgłoszono uwag.  
 

Ad. 8 
Przewodniczący Komisji poinformowano o pierwszym spotkaniu zespołu ds. 
monitoringu gminy, które odbyło się przed posiedzeniem Komisji. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że było to spotkanie 
organizacyjne. Kolejne dotyczyć będzie kwestii podstawowych m.in. zorganizowania 
zaplecza do funkcjonowania monitoringu. Planuje się również dokonanie oględzin     
w miastach gdzie takie systemu funkcjonują np. Rybnik, Wodzisław. 
Radny Antoni Procek przedstawił problem zgłaszany między innymi przez 
mieszkańców ul. Szewczyka w Czuchowie  dot. zagrożeń spowodowanych 
pojawieniem się dzików w okolicach domów. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO wyjaśnił, że problem ten pojawia się   
w całej Polsce, nie ma jednoznacznego rozwiązania prawnego.  Poinformował,       
że w przyszłym miesiącu na spotkaniu Śląskich Gmin i Powiatów temat ten ma być 
podjęty na poziomie województwa.  
Radny Leszek Salamon stwierdził, że należy zwrócić się do Koła Łowieckiego         
o zwiększenie planu odstrzału. 
 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


