
SE-RM.0012.37..2017

 
Protokół z posiedzenia komisji 

Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
 1 czerwca 2017 r.       

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

Tryb  zwołania:  Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z  materiałem
przygotowanym zgodnie z Planem pracy komisji. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Marian Kita

Porządek obrad: 
• Oświetlenie w mieście

Czas trwania posiedzenia: 1:00 (14:00 do 15:00) 

Frekwencja Radnych:
 Marian Kita
 Marek Jarno
 Marek Kocoń
 Katarzyna Pilc
 Janina Wcisło
 Włodzimierz Jaros

Nieobecni Radni:

Kierownictwo Urzędu: 
 Naczelnik Małgorzata Ochęduszko – Ludwik 

Pozostałe osoby:
Krzysztof Leśniak – MOPS Czeladź
Aneta Jóźwin-Rybska – Dyrektor MOPS
Ilona Mrozowska – Dyrektor MZGK
Ewa Błaszczyk – Radna Rady Seniorów

Ustalenia i Rozstrzygnięcia
 Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał. 

Przebieg obrad:
M. Kita - serdecznie witam na posiedzeniu komisji. Porządek jest następujący.
•  Oświetlenie w mieście

M. Kita – najpierw zacznijmy od projektów na sesje a potem zajmiemy się oświetleniem. Państwo się 
zapoznali z materiałami gdyby były jakieś pytania to proszę a jeżeli nie to przechodzimy do głosowania.
Głosowanie nad projektem
Projekt Nr 63 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problem
za – 5 
wstrz – 0 
przeciw – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
Projekt nr 64 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w 2016 roku
za – 6 
wstrz – 0 
przeciw – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

1/ 3



SE-RM.0012.37..2017

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie zadań publicznych w roku 2016
za – 6 
wstrz – 0 
przeciw – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
Projekt Nr 70  w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
za – 6 
wstrz – 0 
przeciw – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.
M. Kita - Oświetlenie w mieście. Proszę o wprowadzenie. 
I. Mrozowska – prezentacja tematu oświetlenia. 
M. Kita czy ktoś ma w temacie pytania?
M. Kocoń – ja nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu z powodu oświetlenia w Czeladzi według mnie jest 
wszystko w porządku. 
Burmistrz – czasy ciemności w Czeladzi już minęły będzie co raz piękniej i jaśniej, przy wymianie jest 
wymiana na  Led-owe oświetlenie, więc będzie oszczędnie.  
J. Wcisło – czy będzie zmiana oświetlenia na Piaskach między rondem na Piaskach a biedronką?
I. Mrozowska – przebudowa Nowopogońskiej przewiduje wymianę oświetlenia. 
M. Kita – na Pieńkowskiego kiedyś montowaliśmy oświetlenie i był taki moment że stawiałem wniosek 
żeby co drugą lampę tam wyłączyć i system elektryczny był tak skonstruowany że nie można było tego 
wyłączyć.
I. Mrozowska – trudno mi to w tej chwili powiedzieć nie widzę projektu.
M. Kita – proszę mi to sprawdzić i się dowiedzieć.
Burmistrz – proszę tłumaczyć że teraz będziemy zakładać Led-owe i będą to koszty groszowe. Te 
lampy, które nas dotyczą to już nie ma co oszczędzać. 
M. Kita – nie zgadzam się tutaj z Tauronem, on nie może być ponad wszystko, to że oni chcą zyski to 
nie znaczy że tak ma być. 
Burmistrz – na razie oni nie chcą nas słuchać. 
M. Kita – czy ktoś ma z Państwa pytania? Przechodzimy do spraw bezpieczeństwa. 
K. Pilc – chciałam państwa prosić o to żeby wesprzeć plac zabaw na Bratków nie mogę się doprosić 
spółdzielni i Pana Prezesa. 
Burmistrz – trzeba podjąć wniosek na komisji i wysłać taki wniosek panu prezesowi. My nie jesteśmy w 
stanie płacić za to wszystko.  
M. Kita – przy targu na Szpitalnej została postawiona ławka przy słupie elektrycznym i ludzie starsi 
wstając z tej ławki boja się że ich prąd może porazić i proszą mnie żeby przesunąć tą ławeczkę. Ludzie 
mnie pytają czy Pan Burmistrz zatrudnił ministra Szyszko na pół etatu bo wycinane są drzewa masowo?
Burmistrz – drzewa, które są przy drodze którą np. poszerzamy,  zakładamy kanalizacje a pod są 
korzenie i na Nowopogońskiej nie było by możliwości zrobienia tego. Nie możemy prowadzić remontu 
drogi na korzeniach.  Proszę tłumaczyć ludziom że w zeszłym roku posadziliśmy ponad 1000 drzew a 
wycięliśmy 650 i proszę kierować do powiatu, ale fakt teraz się więcej wycina bo są pieniądze a w 
zeszłej kadencji nie było i też to było przesuwane. 
J. Wcisło – jeszcze drzewo na Katowickiej, które zagraża już to wielokrotnie zgłaszałam. 
M. Kita – są pewne rzeczy których się nie zatrzyma, kiedyś drzewo mogło nie zawadzać a dzisiaj jest 
większe więc to naturalne, więc powinno być to nagłośnione.  
W. Jaros -  droga wiejska do Piasków tam jest tak od 14 do 16 te tiry tam wyjeżdżają tam się pojawia 
problem z ruchem. 
Burmistrz – proponuje napisać w tej sprawie do powiatu pismo bo ta droga należy do powiatu i te wjazdy
są za ich zgodą, można napisać pismo i napisać do MZGK a my prześlemy.
M. Kita – my czekamy od kilku lat na czwarte ucho żeby się przedostać na drogę do Czeladzi musimy 
się przedostać na drugą stronę przepuszczać auto z Czeladzi i Będzina, wiem że to należy GDDKIA tam
są bardzo ruchliwe te zjazdy i jest to bardzo niebezpieczne. Chciałbym żeby państwo się tym zajęli.
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Burmistrz – GDDKiA rozmawiała z centrum logistycznym i podobnie ma być rozwiązanie tego i jakieś 
lepsze niż to czwarte ucho. Jest szansa może że wszystko w przyszłym roku uda się to zrobić. 
M. Kita – chciałem zapytać Państwa czy zgodzilibyście się zaprosić nową dyrekcje szpitala i 
porozmawiać na ten temat ja bym proponował żeby to było na komisji zamiast robić sesję 
nadzwyczajną? Czy we wrześniu/październiku robimy taką poszerzoną komisje. 
M. Kita -  dziękuję za prezentację, czy ktoś ma pytania do jakiejś inne sprawy? Jeżeli nie dziękuję 
zamykam posiedzenie komisji. 
Protokołował: Mateusz Bochenek    

   

                  Przewodniczący Komisji                
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                
          

                Marian Kita                        
   

Data napisania protokołu :12.06.2017 r.
Data podpisania protokołu :.......................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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