
Protokół z posiedzenia komisji 
Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

15 marca 2018 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
Tematy posiedzenia:

• Miejsca niebezpieczne w mieście oraz zagrożenia komunikacyjne.
• Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia:1:15 (14:15 do 15:30) 

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

Nieobecni Radni:

Kierownictwo Urzędu: 
 Komendant Straży Miejskiej
 Naczelnik Ilona Grudzień
 Kierownik Jolanta Dyrka

Pozostałe osoby:

Ewa Błaszczyk – Radna Rady Seniorów

Ustalenia i Rozstrzygnięcia
 Omówiono przygotowany zgodnie z planem pracy materiał. 

Przebieg obrad:

M. Kita – witam serdecznie na posiedzeniu komisji.  Zacznijmy od projektów uchwał. Projekt 41 czy
są pytania w tym zakresie?

M. Kocoń – na czym ma polegać ta pomoc?
J. Dyrka – finansujemy pobyt naszych mieszkańców w izbie wytrzeźwień.
W. Jaros - czy osób korzystających jest większa czy mniejsza ilość?
J. Dyrka – trochę mniejsza. Jest mniej niż roku poprzedniego.
M. Kocoń – ile kosztuje pobyt, doba w izbie wytrzeźwień?
J. Dyrka – 200 zł. 
M. Kita – głosujemy Projekt 41 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z
problemem alkoholowym  z terenu  Miasta Czeladź w 2018 roku
za – 5 
przeciw-0
wstrz-0
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
M. Kita – miesiąc temu mówiłem o tych wnioskach co ludzie do mnie dzwonią z Ogrodowej 8 i 10 odnośnie
tego  sklepu  24h  mówiliśmy  żeby  się  temu  przyjrzeć,  czy  coś  w  tym  temacie  Pani  Burmistrz  może
powiedzieć?
B. Zawiła – burmistrz nie ma kompetencji w tej sprawie, Rada Miejska musi podjąc taką uchwałę. Jesteśmy
za tym żeby sklep był czynny do 22 a nie całą dobę. 
M. Kita – rozumiem, ja się jeszcze skontaktuje z tymi ludźmi, przechodzimy do tematu głównego. Proszę
Pana Komendanta w temacie.
Komendant  –  przedstawiłem  Państwu  materiały,  większość  interwencji  dotyczy  ustawy  o  zachowaniu
trzeźwości, ustawa o utrzymaniu czystości, oraz nasz słynny smog. Z tego mamy sporo interwencji aż 35
pouczeń, 17 mandatów, ludzie czują się ogólnie bezpiecznie w mieście z informacji z komisariatu wynika,
którą otrzymałem, natomiast poczucie zagrożenia to parki, ulica 17 lipca, Betony, Musiała, Katowicka. Ludzie



zwracają się z interwencjami dotyczącymi parkowania np. na  17 lipca, Tuwima. Tutaj występuje blokowanie
przejazdu, parkowanie na trawniku, tak samo utrudnianie dojazdu do wiat śmietniskowych Ci co odbierają
śmieci  nam zwracają  uwagę na  to.  Samochodów wciąż przybywa.  Brakuję  sporo  miejsc  parkingów na
Dziekana,  Składkowskiego.  Czeladź od 2006 ma monitoring dosyć  skromny zaczynając od 3 kamer,  w
zeszłym roku został monitoring rozbudowany. Obecnie mamy 13 punktów kamerowych. Rozbudowa będzie
w parku Grabek będzie tam kilka kamer. Planuje założenie 2 kamer w parku Prochownia. Spotykając się z
mieszkańcami, mieszkańcy nie zgłaszają że czują się niebezpieczni, więc uznawane nasze miasto jest jako
biezpieczne.
M. Kita – bardzo ładnie Pan mówi, czy są pytania?
M. Kocoń – ja też się czuję w Czeladzi bezpiecznie.
J. Wcisło – od kilku lat pytam o ulicę Żytnią i nadal tam jest nic nie zrobione, kolejna sprawa Aleja Róż na
zakręcie  stoi  auto  i  wyjeżdzając  tą  ulicą  nie  widać  czy  nadjeżdża  auto,  oraz  drzewa  przy  ulicy
Nowopogońskiej. 
Komendant – przekaże tą informcję do zarządcy dróg. 
K. Pilc – gdzie można zgłosić że stoi porzucony samochód?
Komendant – Straż Miejska podejmuje takie interwencje, jeżeli dotyczy terenu wspólnoty to to jest sprawa
cywilna i zarządca terenu powinien się tym zająć. 
K. Pilc – chciałam zgłosić że od 4 tygodni na Tulipanów stoi Toyota Corolla czerwona.
Komendant – sprawdzimy czy mamy podstawę do zajęcia się tą sprawą.
M. Kita – jeżeli nie wybuduje się parkingów tam gdzie są trawniki to innej drogi nie będzie, kolejna sprawa
odnośnie dewastacji przez grupę młodzieżową, przyjeżdża policja i co dalej się z tym dzieje. 
Komendant – tak jak w naszym wypadku, mamy drogi krajowe, gminne, powiatowe, wewnetrzne, osiedlowe,
precyzyjnie prawo mówi kto odpowiada za drogę ruchu. Jeżeli chodzi o budowę dodatkowych parkingów też
prawo budowlane nie zawsze nam pozwala i tutaj mamy konflikt interesów. 
J. Wcisło – jeżeli chodzi o Wiejską tam jest ogromna dziura, chciałam to zgłosić.
Komendant – powiatowy zarząd dróg powinien się tym zająć. Jeżeli chodzi o Wiejską to tam jest makabra.
Jeżeli są imprezy jest większa ilość słóżb. 
M. Kita - ilu mamy takich pijanych których wywozi się na izbę wytrzeźwień? 
M. Zawiła - 40 osób miesięcznie.
Komendant - plus drugie tyle co się odwozi do domu. 
M. Kita - dziękuję Panu Komendantowi.
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