
Protokół Nr 09/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 listopada 2011 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 skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół  Nr 8/2011 z posiedzenia Komisji  w dniu 25 października 2011 r.   został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  treść  skargi  Państwa  Kariny  i  Marcina 
Stempniak  złożonej   na  Dyrektora  Przedszkola  Nr  3  w  Czerwionce-Leszczynach 
związanej z prowadzonym procesem rekrutacji dzieci z rocznika 2008 r. Zarzut dot. 
braku zdaniem skarżących zapisu w Statucie o kryterium kolejności zgłoszeń (treść 
skargi w załączeniu).  Poinformował o przesłanej informacji e-mail przez skarżących 
o braku możliwości uczestnictwa w dzisiejszym posiedzeniu.
Katarzyna Kubecka Dyrektor  Przedszkola nr  3 poinformowała,  że nabór dzieci 
do  przedszkola  odbył  się  zgodnie  z  kryteriami  przyjęć  ustalonymi  na  podstawie 
Statutu  Przedszkola  nr  3,  uchwalonego  Uchwałą  nr  I/2009  Rady  Pedagogicznej 
Przedszkola nr 3 z dnia 31.08.2009 r. Kwestii dot. kryteriów przyjęć dzieci dotyczy 
§ 14 Statutu a nie wskazany przez skarżących  § 11. W pierwszej kolejności muszą 
być przyjęte 5 i 6 -latki, gdyż wchodzi nowa podstawa programowa i taki jest wymóg. 
Stwierdziła, że skarżący zarzucili iż zostali  wprowadzenia w błąd zamieszczeniem 
na stronach BIP nieaktualnego Statutu na którym się opierali  a w którym nie ma 
zapisu   o kryterium kolejności zgłoszeń ale powołują się również na kryterium obojga 
rodziców  pracujących,  którego  to  kryterium  również  w  starym  Statucie  nie  było. 
Poinformowała, że po zebrani wszystkich kart zgłoszeń dzieci  i po dokonaniu analizy 
na  podstawie  kryteriów przyjęć,  zakwalifikowano do przyjęcia  7  dzieci  z  rocznika 
2008, z pozostałych 37 nieprzyjętych utworzono listę rezerwową.  Wśród przyjętych 7 
dzieci,  3  to  dzieci  matek  samotnie  je  wychowujące,  a  4  dzieci  obojga  rodziców 
pracujących, które wcześniej dokonały zapisu dziecka. W rejestrze zgłoszonych do 
przedszkola dzieci  zapisane były na następujących miejscach listy:  1, 15, 16, 26. 
Córka Państwa Stempniak zapisana jest na 84 miejscu rejestru. Na liście rezerwowej 
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rocznika 2008 Hanna  Stempniak jest na 16 miejscu.  Wśród dzieci zapisanych do 
przedszkola z  rocznika 2008  roku,  30 spełnia  kryterium dotyczące pracy obojga 
rodziców.  Informacja  zawierająca  kryteria  była  dużo  wcześniej  wywieszona  na 
drzwiach przedszkola.    Skarżący zarzucali,  że większość rodziców nie wiedziała 
o kryterium kolejności, zaprzecza temu fakt że rodzice już od godziny 6.00 czekali na 
otwarcie przedszkola i możliwość zapisu dziecka. 
Przewodniczący Komisji dodał, że o przyjęciu dziecka w niektórych przypadkach 
decydowały nawet minuty.
Radny Stanisław Breza stwierdził, że z wyjaśnień wynika iż Dyrektor Przedszkola 
zrobiła wszystko co należało do jej obowiązków.
Radny  Ryszard  Bluszcz stwierdził,  że  zawsze  należy  wysłuchać  obu  stron  ale 
w  tym  przypadku  sytuacja  jest  na  tyle  klarowna,  że  można  wiarygodnie  przyjąć 
wyjaśnienia Dyrektora.
Przewodniczący Komisji dodał,  że  każdy rodzic  chce  aby jego  dziecko zostało 
przyjęte do przedszkola ale takich dzieci w tym przypadku jest 30.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że w tym roku głód braku miejsc 
w przedszkolach jest  większy,  wynika to z faktu obowiązku przedszkolnego 5 i  6 
-latków.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z uzyskanych wyjaśnień wynika że nie było 
złamania prawa przez Dyrektora ale  zwrócił  uwagę czy nie  można by ujednolicić 
kryteria  przyjęć  we  wszystkich  przedszkolach  i  taką  informację  przekazać  na 
stronach BIP. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że część kryteriów wynika 
z  Rozporządzenia, a część ze specyfiki przedszkola. Inna jest sytuacja na wsiach, 
inna w mieście. Ważne jest aby aktualny statut był umieszczony na stronach BIP. 
Dodała,  że   można  przyjrzeć  się  tym  kryterium,  ale  nie  można  ich  narzucać. 
Zobowiązała się przekazać taką informację dyrektorom przedszkoli.  
Z-ca  Burmistrza zaproponował  aby  skierować  wniosek   o  zobowiązanie  organu 
prowadzącego do sprawdzenia kryteriów, dopracowanie tam gdzie trzeba, ale aby 
nie wchodzić w szczegóły.
Naczelnik  Wydz.  Edukacji dodała,  że  przedszkola  pracują  razem  i  te  kryteria 
zostały już zbliżone. Problem w tym przypadku jest w tym, że Państwo Stempniak 
powołali się na stary Statut. 
Dyrektor Przedszkola nr 3 wyjaśniła, że obecnie w statutach wszystkich przedszkoli 
na terenie gminy jest zapis o kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji:
                                                                       
Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  rozpatrując 
skargę Państwa Kariny i Marcina Stempniak złożoną na Dyrektora Przedszkola Nr 3 
w  Czerwionce-Leszczynach  związaną  z  prowadzonym  procesem rekrutacji  dzieci 
z  rocznika  2008  r.  oraz  jego  prawidłowością  i  skierowanym zarzutom dot.  braku 
zdaniem  skarżących  zapisu  w  Statucie  o  kryterium  kolejności  zgłoszeń, 
po  zapoznaniu  się  z  wyjaśnieniami  Dyrektora  Przedszkola  oraz  pisemnymi 
wyjaśnieniami Skarżących, ustaliła   że obowiązujący Statut Przedszkola Nr 3 w § 14 
ust.  10  pkt  8  stanowi,  iż  jednym  z  kryterium  przyjęć  jest  kolejność  zgłoszeń. 
W  przypadku  kiedy  jest  wiele  dzieci  których  oboje  rodzice  pracują,  o  przyjęciu 
dziecka  decyduje  kolejność  zgłoszeń,  tak  było  w  przypadku  córki  skarżących. 
Ustalono, że procedura przyjęcia była przeprowadzona prawidłowo. Komisja zwróciła 
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uwagę aby na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zawsze zamieszczone były 
aktualne  przepisy  i  informacje.  Zwrócono  się  również  aby  w  miarę  możliwości 
ujednolicić zapisy statutów wszystkich przedszkoli szczególnie w zakresie kryteriów 
przyjęć do przedszkola.
Po rozpatrzeniu  skargi  Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego wnioskuje do  Rady 
Miejskiej o odrzucenie powyższej skargi i uznanie jej za bezzasadną.

Ad. 4
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie 2012 roku środków na 
monitorowanie placów zabaw.

Ad. 6
Radny Stanisław Breza pytał kiedy zostaną wycięte drzewa i chaszcze w korycie 
rzeki Bierawki, część tych prac wykonała już Spółka Wodna.
Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydziału  ZKO poinformował,  że  zostanie 
to wykonane do końca roku.
Przewodniczący  Komisji prosił  o  informację  dot.  pożaru  na  terenie  chłodni 
w Leszczynach.
Adrian  Strzelczyk  przedstawił  informację  na  temat  przebiegu  akcji  gaśniczej 
w związku z pożarem w Chłodni w Leszczynach i mogącymi wystąpić zagrożeniami. 
Poinformował,  że  na  terenie  Chłodni  nie  ma  już  amoniaku.  Zobowiązał  się  do 
wystąpienia o oficjalne, przekazane na piśmie potwierdzenie tych informacji.
Radny Ryszard Bluszcz zapoznał członków Komisji  z treścią notatki ze spotkania 
w  Szczejkowicach  -  Wykonawcy  autostrady  A1  oraz  właścicieli  działek,  celem 
omówienie problemów robót porządkowych i  szkód powstałych  po zajęciu działek 
prywatnych (załącznik do protokołu).
Radny Stanisław Breza poinformował  o  wyrzuceniu   w biały dzień śmieci  (duży 
tapczan i kilka worków) przy ul. Leśnej w Stanowicach, zostało to  usunięte przez 
ZDiSK ale uczulał aby zwracać na takie sytuacje uwagę. Pytał o sprawy gospodarki 
śmieciowej, po wejściu w życie nowej ustawy. 
Józef Zaskórski Sekretarz GiM  poinformował, że rada ustali cenę wywozu śmieci 
od jednego mieszkańca. Dodał, że na bieżąco będą przedstawiane informacje w tym 
temacie. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka          
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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