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Protokół z posiedzenia komisji 

Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
 26 październik 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: 
• Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2016 roku

• Informacje dot. sytuacji niebezpiecznych w placówkach oświatowych 

• Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej, straży pożarnej 

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

• Sprawy bieżące - 

• ( rozpatrzenie Wniosku SE-RM .0005.12.2017) 

Czas trwania posiedzenia: 3:00 (14:00 do 17:00) 

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

Nieobecni Radni:
 Włodzimierz Jaros

Kierownictwo Urzędu: 

 Skarbnik Urszula Polak-Wałek
Pozostałe osoby:

Ewa Błaszczyk – Radna Rady Seniorów
Robert Zuwała – Komendant Komisariatu Policji w Czeladzi
OSP Czeladź – Tomasz Jurczek 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia
 Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał. 

Przebieg obrad:
M. Kita - serdecznie witam na posiedzeniu komisji. Porządek jest następujący.
• Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2016 roku

• Informacje dot. sytuacji niebezpiecznych w placówkach oświatowych 

• Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej, straży pożarnej 

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

• Sprawy bieżące - 

• ( rozpatrzenie Wniosku SE-RM .0005.12.2017) 
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M. Kita -  Informacje dot. sytuacji niebezpiecznych w placówkach oświatowych,  proszę o wprowadzenie. 
I. Grudzień - informacje przygotowaliśmy w oparciu o informacje przygotowane z placówek oświatowych, jest
to informacja ogólna, w materiałach jest przedstawiona informacja. Przedstawienie tematu. 
J. Wcisło – mamy od tego roku jeszcze 7 klasy nie wydłużyły się godziny pracy pani pielęgniarki w szkole,
pytanie czy jest szansa żeby pielęgniarka pracowała dłużej?
I. Grudzień - nie mamy zatrudnionych pielęgniarek na etat, jest kwestia domówienia innych godzin pracy. 
J. Wcisło – jest szansa czy wrócą stare czasy?
I. Grudzień - trudno mi teraz powiedzieć na ten moment nie ma. Przepisy się błyskawicznie zmieniają więc
trudno na ten moment powiedzieć. 
M. Kocoń – ile w Czeladzi jest niebieskich kart?
I. Grudzień – nie wiem na ten moment.
M. Kita – proszę na sesje taką informacje.
M. Kita – ja pamiętam wszawice i ona była 3 lata po wojnie i  ona była z biedy. Dzisiaj w 21 wieku jest
wszawica to jest coś dziwnego.
I. Grudzień – ale to tylko sporadycznie. 
B.  Zawiła  – to jest  jak np.  dziecko wróci  z  wakacji.  Sanepid  też nie  może nakazać wyleczyć dziecka z
wszawicy.
M. Kita – żyjemy w abstrakcyjnych czasach. Higiena musi być na tyle perfekcyjna że w momencie kiedy
przyjdzie choroba trzeba umieć reagować. Nie może być tak że pielęgniarka jest do 13 a lekcje są np. do 15
a to że nie ma tego w przepisach to jesteśmy od tego żeby to zmienić. Jak wygląda sprawa dopalaczy i e
papierosy i bójek przy szkole poza szkołą w szkole?
B. Zawiła – myśmy kiedyś robili taką statystykę to na następną komisje przygotujemy taka statystykę. 
M. Kita – przechodzimy do oceny stanu bezpieczeństwa w mieście. Proszę o wprowadzenie
Robert Zuwała – od niedawna pełnie stanowisko komendanta w Czeladzi, a mówiąc odnośnie oceny muszę
powiedzieć  że  jest  nie  źle.  Tutaj  najważniejsza  jest  ocena  subiektywna  mieszkańca.  Jeżeli  chodzi  o
statystykę mamy co raz większe wykrycie  z  pkt  widzenie  kradzieży,  włamania,  zniszczenie  mienia  stale
podnosimy  skuteczność.  Chciałbym się  zająć  kradzieżami,  oraz  kradzieżami  z  włamaniem,  zniszczenia
mienia, mijający miesiąc poświęciłem na spotkanie z osobami, którymi współpracujemy. Moją uwagę zwróciło
na  przełomie  krótkiego  okresu  jak  tu  jestem,  padaniem włamania  są  przede  wszystkim osoby  starsze.
Nawiązałem kontakt z panią dyrektor Mopsu , jeżeli chodzi o piaski tam mam kłopot szczególny z osobami
starszymi i tu serce boli. Wspomnę o sukcesach mieliśmy problem z kradzieżami paliwa na bp w znacznym
stopniu zmniejszyliśmy kradzieże.  Przez 13 lat pełniłem funkcje w sosnowcu i z doświadczenia wiem że
można by przyjąć taką strategie dla bezpieczeństwa miasta. To jest taka strategia w celu bezpieczeństwa.
Każdy z nas mieszkając może zgłosić zagrożenie jest coś takiego jak mapa zagrożeń. Ważną role pełni
monitoring w mieście współpracujemy ze strażą miejska, ale powiem szczerze jakość monitoringu jest żadna
i moja prośba żeby wziąć pod uwagę żeby zrobić taki projekt monitoringu. Zgodnie z poleceniem mojego
szefa chciałem zasygnalizować żeby w przyszłym roku zapewnić środki dla policjantów, którzy przychodzą w
dodatkowy  dzień  do  pracy.  Eliminujemy  też  trzeźwość   kierowców.  W  telegraficznym  skrócie  to  co
powiedziałem to są najistotniejsze kwestie, które chciałem naświetlić.
M. Kocoń – czemu w kopalni kultury jest dobry monitoring a gdzie indziej kiepski?
Robert Zuwała – chodzi tutaj o jakość sprzętu.
M. Jarno – czy wciągu ostatnich lat wzrasta przestępczość ?
Robert Zuwała – my oceniamy rok do roku , mamy większa wykrywalność, ale jest porównywalnie.
M. Kocoń – jaki jest efekt takiej przesiewowej kontroli?
Robert Zuwała – my jako społeczeństwo nie zawsze się uczymy, nie ma takiej stałej ilości, ale efekty są. 
K.  Pilc  –  prosiłabym  wzmożyć  patrol  na  osiedlu  słonecznym  bo  tam  często  kradną  samochody  oraz
Tulipanów Bratków. 
Robert Zuwała -  dziękuję za sugestie zanotowałem. 
M. Kita – jeżeli chodzi o monitoring może powiedzieć pan komendant SM. Kwestia tzw hasła że Polacy to
pijacy, my mamy inne progi tolerancji niż inne kraje, państwo musicie wnioskować żeby sejm dostosował
przepisy do tego co jest  w europie i  na świecie.  Nie chciałbym żeby o moich rodakach mówili  o takich
suchych hasłach. 
Osp – Odczytam zagrożenia (dostępne w materiałach)
J. Wcisło – czy udało się wyłapać tych co dają fałszywe alarmy?
Osp -tutaj to pytanie trzeba by skierować do komendanta powiatowego. 
J. Wcislo - o 35 lecie PRL mówimy któryś raz z rzędu jakie pan widzi wyjście żeby tych samochodów tam nie
było?
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Osp – trudno zmusić ludzi żeby tam nie parkowali, ale przebudować miejsca parkingowego jakieś wyjście. 
M. Kita - nie może być tak że straż pożarna nie ma nic do powiedzenia. Na świecie w każdym miejscu straż
pożarna tak jak na 35 lecia PRL ma mieć dojazd tam nie mogą być żadne samochody, które blokują wjazd. 
M. Kita – kolejna rzecz na Pieńkowskiego przy plebani są drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. 
K.  Niebylski  –  wszystko  Państwu  przedstawiłem  w  materiałach.  Jeżeli  chodzi  o  monitoring  został  on
wybudowany  w  2006  roku.  W  2015  burmistrz  miasta  rozpoczał  prace  modernizacje  urzędu  miasta
rozmawiając z komendantem policji  zwróciłem się żeby pokazali  gdzie ich pkt widzenia potrzebne będą.
Koncepcja została opracowana w 2015, najważniejsza jest tutaj kasa firma wyceniła  na 1 800 000 z i to nie
żaden full wypas. Same koszty stale dzierżawa plus prąd w granicach 86 tys rocznie. Do dyspozycji miałem
150 tys. w zeszłym roku w tym i przyszłym. W ramach tych pieniędzy zostaną wymienione 2 kamery na
Dehnelów i na Auby i dla  Norwida będą wybudowane. W tej chwili mamy system boscha i wszystkie nowe
kamery muszą być z tej firmy. Jeżeli będą innej firmy kamery zatkają nam system. Teraz możemy budować
system monitoringu.  Na chwile obecna nie ma ustawy o monitoringu a kwestia jak ma wyglądać będzie
decydować ustawa. Monitoring jest na miarę możliwości. Kopalni kultury są założone 3 kamery. 
M. Kita - intersują mnie kamery mobilne 
K.  Niebylski  –  problemem jest  połączenia  kamery  z  centrum monitoringu  kwestia  przenoszenia  jest  do
zrobienia ale nie w każdym miejscu. Chciałem tutaj prosić o izbę wytrzeźwień żeby starosta zechciał włączyć
się i podpisać umowę. 
R. Zuwała -  tak jest to okropny problem. Straż Miejska musi przywieź do nas a my do szpitala. 
M. Kita - proszę na sesje przygotować info odnośnie izby wytrzeźwień.
M. Kita  - projekt 117 czy ktoś ma pytanie? W takim razie głosujemy
za – 4
przeciw- 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygniecie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
Protokołował: Mateusz Bochenek    

   

                  Przewodniczący Komisji                
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                
          

                Marian Kita            

            
   

Data napisania protokołu :26.10.2017 r.
Data podpisania protokołu :.......................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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