
    Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji

z  14 październik 2021 r.  

             ==================================================================================

Tryb zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady Miejskiej,  w związku z planem
pracy Komisji
Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora
MOPS w Czeladzi (DU-RM.1510.4.2021)
2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki na CTBS-ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi (DU-RM.1510.5.2021)
Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:24 (15:00 do 15:24)
Frekwencja Radnych:
Dariusz Pietrzykowski
Barbara Strzelecka

Nieobecni Radni:
Patrycja Juszczyk

Pozostałe osoby:
Krzysztof Leśniak- Z-ca Dyrektora MOPS
Tomasz Karcz- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Paweł Wojtusiak- Prezes CTBS-ZBK
Aneta Burzyńska- Księgowa CTBS-ZBK
Tomasz Wójkowski- radca prawny

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Projekt Nr 104 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi

Projekt Nr 105 w sprawie skargi mieszkanki na działalność CTBS-ZBK Sp. z o.o.

J.Deleska-  Witam  państwa  na  posiedzeniu  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  Witam
zaproszonych gości,witam Pana z-cę Dyrektora MOPS Krzysztofa Leśniaka oraz Pana kierownika
Tomasza  Karcza,  witam  Pana  prezesa  CTBS-ZBK  Pawła  Wojtusiaka,  witam  Panią  Anetę
Burzyńską,  witam  pana  mecenasa  Tomasza  Wójkowskiego,   witam  szanownych  Radnych. Na
podstawie listy obecności stwierdzam niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał
i  opinii. Tematem dzisiejszego spotkania jest rozpatrzenie  skargi mieszkańca Pana Karola K. na
nienależyte  wykonywanie  zadań  przez  Dyrektora  MOPS  w Czeladzi,  państwo  radni  otrzymali
materiały, nie ma strony skarżącej, natomiast w tym przypadku chciałbym, aby zabrał głos jeden z
przedstawicieli MOPS.

K.Leśniak-  skarżący  Pan  Karol  złożył  skargę  do  MOPS  zawierającą  trudne  do  określenia
zarzuty,mianowicie iż dokonywano bezprawnych czynności, nie należyte wykonywanie zadań czy



naruszenie zasad praworządności i interesów skarżącego. Jak państwo się zapoznali z materiałem
nie ma tam żadnych szczegółów na czym miałyby polegać te elementy. Pan Karol ubiega się o
świadczenie pielęgnacyjne w MOPS w Będzinie z tytułu opieki nad członkiem rodziny nad bratem,
który  mieszka  w  Czeladzi.  MOPS  w  Będzinie  w  ramach  przeprowadzonego  postępowania
administracyjnego  skierował  zgodnie  z  art.  23,  wówczas  kiedy  występują  wątpliwości  co
sprawowania opieki wówczas występuje do MOPS w Czeladzi z prośbą o wywiad środowiskowy
jak  wygląda  faktyczne  sparowanie  opieki.  Taki  wniosek  został  skierowany,  Pan  skarżący  ma
zastrzeżenia, że MOPS w Będzinie nie miał prawa skierować pisma do MOPsu w Czeladzi, że ten
wywiad powinien zostać przeprowadzony w Będzinie tam gdzie on zamieszkuje, a nie w Czeladzi,
wywiadu środowiskowego dokonuje się w miejscu sprawowania opieki nad osobą, nie w miejscu
gdzie mieszka osoba ponieważ tam nie mamy do czynienia z osobą chorą, która by wymagała takiej
opieki,  jaki  ona  ma  charakter  czy  ona  ma  charakter  krótkotrwały,  w  jakich  godzinach  jest
sprawowana  opieka.  Skierowanie  wniosku  przez  MOPS  w  Będzinie  było  zasadne.  Próby
skontaktowania się z panem Karolem zakończyły się niepowiedzeniem w związku z powyższym
zgodnie  z  procedurą  administracyjną  został  poinformowany  listownie,  celem  przeprowadzenia
wywiadu  środowiskowego.  Na  wezwanie  pan  skarżący  skierował  pismo  atakujące  MOPS  w
Będzinie i  do MOPSu w Czeladzi,  że dyrektor niewłaściwie zinterpretował przepisy.  Organem
prowadzącym postępowanie  było  miasto  Będzin.  Pan  prowadzi  wywód  gdzie  to  powinno  być
prowadzone. W ustawie o pomocy społecznej art.107 mówi o sytuacji, jeżeli organ inny występuje
do innego ośrodka to jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia takiego wywiadu i przesłania do
organu prowadzącego, tych działań nie było, ponieważ ta osoba odpowiedziała w formie pisma,
przedstawia całą historię, odpowiada na kilka pytań, ale podważa wątpliwości MOPSu w Będzinie.
My odpowiedzieliśmy Panu oraz MOPSowi w Będzinie,że z uwagi na brak możliwości nie ma jak
przeprowadzić tego wywiadu. Pan skarżący uznał, że my nie powinniśmy w tym uczestniczyć. Nie
wiemy jaki jest finał decyzji ponieważ nie jesteśmy stroną. 

J.Deleska- czy państwo Radni mają pytania?

B.Strzelecka- bardzo dokładnie przeczytałam tą skargę, z tego co pan dyrektor przedstawia i co
wynika z tego pisma wynika, że Pan utrudnia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przecież
nie można przeprowadzić wywiadu środowiskowego poza miejscem gdzie przebywa osoba, która
wymaga opieki. Pozwolę sobie przedstawić opinię, że ten pan skarżący nie ma czasu na opiekę
tylko  zajmuje  się  pisarstwem,  uważam,  że  ta  skarga  jest  bez  sensu,  jeszcze  godzina  21  poza
godzinami pracy.

J.Deleska- mam pytanie do pana mecenasa czy ta procedura jest zgodna z obowiązującym prawem,
którą przedstawił pan dyrektor?

T.Wójkowski- tak oczywiście ta procedura jest  zgodna z obowiązującym prawem, to wynika z
przepisów i jest logiczna, mówimy tutaj o ościennym mieście, ale równie dobrze mogłoby to być
odległe miasto. Nawiązując co powiedziała Pani radna, skarżący mnie osobiście nie jest znany, ale z
z innych pism kierowanych do Urzędu.

B.Strzelecka- to nie zastanawiałabym się nad świadczeniem, bo pan tylko zajmuje się pisaniem

T.Wójkowski- reasumując procedura wdrożona przez MOPS jest poprawna i wynika z przepisów



J.Deleska- państwo Radni zapoznali się z uzasadniam do projektu uchwały. Odczytanie projektu
uchwały. 

Głosowanie;

za- 3

przeciw- 0

wstrz-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

J.Deleska- Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy
do punktu drugiego porządku skarga mieszkanki na działalność  CTBS-ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi.
Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy.

P.Wojtusiak- Pani J., imieniem i nazwiskiem, którym się podpisuje trudno jest mi powiedzieć czy
kiedykolwiek prowadziłem sprawę z tą panią,  ponieważ wchodząc w nasz system, gdzie mamy
wszystkich właścicieli mieszkań, najemców taka Pani u nas nie mieszka to jest pierwszy problem
dotyczący tej  skargi.  Z tego co wiem w wydziale spraw obywatelskich taka osoba nie figuruje
wśród mieszkańców Czeladzi. Jest to anonim, a właściwie pismo pisane pod pseudonimem. Pani
pod tym pseudonimem pisze już któryś raz, teraz sprawa jest bardzo ogólna bo do końca z tego
pisma nie  wiem o  co  tej  Pani  chodzi,  zawsze  sprawy dotyczyły  innej  części  miasta  i  naszych
zasobów. Ciężko mi się tłumaczyć z rzeczy, które są nieprawdą przyszliśmy tutaj razem z Panią
Anetą  ponieważ  oboje  jesteśmy  wymienieni  w  tym  piśmie,  liczyliśmy  tutaj  spotkać  Panią  J,
jesteśmy rozczarowani, że jej tu nie ma bo na to liczyliśmy. Najbardziej chciałbym się dowiedzieć
co to znaczy „nagminne namawianie do wystawiania pozytywnych ocen dla CTBSu”, nie wiem,
gdzie  takie  rzeczy  możemy  zamieszczać  i  przeczytać  ponieważ  nie  ma  takiego  miejsca,  nie
prowadzimy strony na facebooku, ani w żadnym innym portalu społecznościowym, ani w żadnej
gazetce, ani w żadnym innym miejscu.

J.Deleska- przy jakiej okazji państwo mieli by te opinie zbierać

P.Wojtusiak- również to chciałbym wiedzieć, liczyłem, że dowiem się to od Pani J. Pani pisze, że
była u nas 20 sierpnia i  że  było pusto,  również na parkingu,  że tydzień próbowała się  z nami
skontaktować. W piątek koło południa pracujemy ponieważ pracujemy do godziny 14,w godzinach
naszej pracy odbieramy telefony, po godzinach pracy wszyscy mieszkańcy naszych zasobów znają
telefon alarmowy do firmy zewnętrznej. Trudno mi nie jest udowadniać, że nie jestem wielbłądem
bo tutaj są same nieprawdy. Jeśli państwo mają jakieś pytania to proszę bardzo.

J.Deleska- w tym piśmie widzę autora, który ma charakter roszczeniowy, ciekawym faktem jest, że
ta pani nie mieszka w Czeladzi bo nie ma jej w zasobach, 



P.Wojtusiak- nie ma u nas tej Pani jako najemcy, właściciela czy mieszkanki CTBS. Bo my mamy
3 kategorie  najemców,  jedni  to  są  najemcy  mieszkań komunalnych,  drudzy  to  są  osoby,  które
wykupiły  sobie  mieszkania,  a  my nimi  zarządzamy i  trzecia  kategoria  mieszkańcy  TBSów.  W
żadnej  z  tych  kategorii  takiej  osoby  nie  ma.  To  pismo  czytali  nasi  pracownicy,  jak  państwo
doskonale wiedzą w 2017 roku połączył się CTBS i ZBK i zostało 24 osoby co dawniej robiło 70
osób. Jak te osoby słyszą, że są nierobami to otwiera im się nóż w kieszeni i jak słyszą, że mamy
Bizancjum zarobkowe. Pracownicy robią naprawdę dużo, z oszczędności, które ma gmina z tego
połączenia jesteśmy w stanie robić większe remonty. Fakt Ci ludzie dostali jakieś podwyżki, ale
nigdy nie było to Bizancjum finansowe. Pensja zahacza o minimalne wynagrodzenie. 

J.Deleska- czy państwo radni mają jakieś pytania?

P.Wojtusiak- szkoda, że ludzie, którzy są zadowoleni nie piszą żadnych pism. 

J.Deleska-  po  wyjaśnieniach  uważam,  że  sprawa  jest  jasna  i  oczywista.  Przechodzimy  do
głosowania. Odczytanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za-3

przeciw- 0

wstrz-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

J.Deleska-  Stwierdzam, że uchwała uzyskała pozytywną opinię. Dziękuję wszystkim za przybycie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.

Protokołowała     Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka               



Data napisania protokołu :.15.10.2021

Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........


