
DU-RM.0012.38.2021

Protokół  z Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Protokół  z Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 

z dnia  15 czerwca 2021  roku z dnia  15 czerwca 2021  roku 

Posiedzenie komisji zdalnePosiedzenie komisji zdalne

 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji  - Janina Wcisło

 Porządek Komisji zgodny z planem pracy 

1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.

3. Sprawy różne. 

 Czas trwania posiedzenia  od 14:15 do  14.45

 Frekwencja Radnych: zgodnie z lista obecności Obecnych   6 z 6 

 MZGK  Ilona Mrozowska 

 Błażej Mucha – MZGK  

 Naczelnik wydziału Elżbieta Bazańska – Wolska 

 Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska 

Przebieg obrad: 

Przewodnicząca Janina Wcisło – dzień dobry witam bardzo serdecznie wszystkich na posiedzeniu
komisji.  Tematem  posiedzenia  komisji  jest:  Stan  bezpieczeństwa  na  ścieżkach  rowerowych,
opiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy różne. Bardzo proszę o wprowadzenie do punktu
pierwszego. 
Ad 1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. 
Ilona Mrozowska – materiały na posiedzenie komisji zostały dostarczone , w trakcie wykonywania
tego zadania wykonaliśmy infrastrukturę  rowerową w ilości 15,80 km w skład tej infrastruktury
wchodzą  między  innymi  ścieżki  rowerowe,  ciągi  pieszo  –  rowerowe  i  punkty  przesiadkowe.
Oznakowanie  infrastruktury  rowerowej  zostało  wykonane  zgodnie  z  projektem  ruchu
zatwierdzonymi  przez  organ  zarządzający  na  drogach  gminnych  i  powiatowych.  Projekt  został
opracowany  przez  audytora  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Uważamy,  że  bardzo  dobrze  to
wpłynęło na bezpieczeństwo rowerzystów i ruchu drogowego. 
Przewodnicząca Komisji  Janina Wcisło -   czy jest wystarczająca ilość rowerów w tych czterech
stacjach , czy są rowery do przewozu mniejszych dzieci i czy są rowery dla mniejszych dzieci? 
Ilona Mrozowska – na dzień dzisiejszy brakuje rowerów możemy to zaplanować na przyszły rok. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – było otwarcie trasy rowerowej, wiem że Pani Jolanta Ptaś
przejechała całą trasę może nam Pani powiedzieć jakie wrażenia. 
Jolanta Ptaś – wrażenia fajne , trasy są bezpieczne , odcinek Nowopogońskiej tam jedzie się po
chodniku. Ogólnie bardzo pozytywnie. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – czy ktoś z Państwa ma pytania do tego materiału?
Łukasz Wesołowski – do kiedy mam umowę z przedsiębiorcą od którego wynajmujemy rowery?
Czy jest szansa, żeby była umowa metropolitarna, abyśmy się podłączyli pod sieć rowerów. 

1/4



DU-RM.0012.38.2021

Ilona Mrozowska –  umowę z  firmą mamy do  końca roku,  potem będzie  przetarg na nowego
administratora rowerów. Jeżeli chodzi o metropolię to nie są jeszcze przygotowani, aby to połączyć
zarząd rowerami w całej metropolii. 
Przewodnicząca  Komisji  Janina  Wcisło –  czy  istnieje  szansa  na  połączenie  Nowopogońskiej  
z Piaskami ścieżkami rowerowymi?   
Ilona Mrozowska – to metropolia przygotowuje trasy rowerowe w całym regionie, aby mogły być
połączone. My w tej chwili nie będziemy rozbudowywać. 
Zbigniew  Panek –  czy  rowery  są  wyposażone  w  sygnalizatory  lub  jakieś  inne  urządzenia
ostrzegające pieszych? 
Ilona Mrozowska – tak, posiadają dzwonki. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – czy zastanawialiście się Państwo nad informacjami może
naklejkami w tych czterech stacjach rowerowych,  dotyczącymi bezpieczeństwa jazdy bo sporo  
w przepisach się zmieniło. 
Błażej Mucha – nie planowaliśmy czego takiego,  wszyscy co korzystają ze ścieżek rowerowych
znają podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – wiem jak to jest na tych ścieżkach rowerowych , osobiście
postaram  się   do  Echa  Czeladzi  napisać  kilka  słów  dotyczących  bezpieczeństwa  bo  ludzie  nie
sygnalizują , że chcą skręcać uważam, że dobrze byłoby się zabezpieczyć. Może jednak Państwo
zastanowicie się nad naklejeniem takich zasad w tych czterech punktach. 
Ilona Mrozowska – rozeznamy temat. 
Barbara  Strzelecka –  ja  chciałam  zapytać  bo  pisałam  interpelacje  otrzymałam  odpowiedź
dotyczącą naprawy schodów przy Związku Emerytów i Rencistów, ale chciałam jeszcze poprosić  
o  jedną  sprawę  tam  również  swoją  siedzibę  ma  Związek  Niewidomych,  żeby  na  końcu  tych
schodów umieścić żółte paski.  
Łukasz Wesołowski – czy Państwo stan ścieżek będą osobiście sprawdzać, czy będziecie czekać na
sygnały, że ktoś zgłosi jakiś problem. 
Ilona Mrozowska – przeglądy gwarancyjne odbywają się raz w roku, ale my na bieżąco jeździmy 
i sprawdzamy.  Gwarancję mamy na 7 lat, jeśli cos się będzie dziać to wszelki usterki będą usuwane
na bieżąco. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – czy są jeszcze pytania do tego punktu? , nie widzę bardzo
dziękuję za udział Państwu z MZGK-a . Kolejny punkt opiniowanie projektów sesyjnych. Nie mamy
żadnego projektu, natomiast mamy Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych  
w roku 2020. Bardzo proszę Panią naczelnik o wprowadzenie. 
Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska – dzień dobry Państwu, sprawozdanie wynika z programu,
który jest przyjmowany raz w roku uchwałą. Zeszły rok był specyficzny pod względem pandemii,
niestety te wszystkie działania, które były wypisane w ofertach początkiem roku 2020 nie zostały
zrealizowane  w 100%  ,  jednakże  przy  znoszonych  ograniczeniach  organizacje  pozarządowe  jak
najbardziej realizowały swoje zadania. I tak zadania realizowane były w kliku dziedzinach i to jest 
w dziedzinie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym , druga dziedzina to Nauka
szkolnictwo wyższe i  edukowanie, następna dziedzina to Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
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i dziedzictwa narodowego. Taka największa grupa, do której zostały przekazana największe środki
to Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Tutaj organizacje pozarządowe w zeszłym roku,
jeżeli chodzi o koszty to przyznanych dotacji na te działania była to kwota 583 217,37 zł , natomiast
wydatkowanych  było  485  374,02  zł  środki,  które  nie  zostały  wydatkowane  zostały  zwrócone
zgodnie z zawartymi umowami do miasta i była to kwota 97 843,35 zł my jako miasto  i wydział
wspieramy organizacje pozarządowe z bieżącej działalności i takie organizacje tez uzyskały od nas
środki finansowe i tak np. Związek Harcerstwa Polskiego współorganizował Harcerską Akcję Zima
oraz  Trzeźwościowe  Stowarzyszenie  Kulturalno  –  Turystyczne  w  Katowicach.  Wspieraniem  są
dotacje  celowe  na  podstawie  ogłaszanych  konkursów  i  małe  granty.  To  takie  główne  źródła
finansowania.  Jako  miasto  również  udostępniamy  organizacją  pozarządowym  lokale.
Podsumowując  uważamy,  że  pomimo  sytuacji  panującej  w  zeszłym  roku  te  zadania  udało  się
realizować. Je4sli są jakieś pytania to słucham.  
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – proszę o zadawanie pytań. 
Barbara  Strzelecka –  Zespół  Orfeusz  chciałby  ponowić  swoją  działalność,  ale  ponoć  nie  ma
pieniędzy dla Pana Grząby bo nie dostarczono sprawozdania? Czy to prawda ? 
Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska – dostali dotację była to dotacja w wysokości 2640,00 zł
faktycznie na instruktora. Zrealizowali 44 godziny od września. Każda z organizacji z kultury, która
wyraziła chęć realizowania zadania otrzymała dotacje. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło – na Szpitalnej 5 znajduje się Związek Kombatantów chodzi
mi o warunki w środku i wyeksponowanie tych rzeczy, które tam są to co oni tam mają, te pamiątki.
Tych ludzi zostało już niewielu, to taka moja prośba. Kolejne pytanie Klub Sportowy 64 Pola oraz
Klub Sportowy „Hetman” jeden dostał dotacje 1340,00 zł ,  drugi 2000,00 zł. Zwiększa się liczba
dzieci chętnych do gry w szachy, zwiększa się liczba wysokich miejsc, czy nie warto by pomyśleć o
konkretnym miejscu, w którym mogliby trenować,  ćwiczyć. Może warto tez zastanowić się nad
zwiększeniem dotacji? Jak to Państwo widzicie. 
Zastępca  Naczelnika  Justyna  Lisowska –  teraz  jesteśmy  w  trakcie  ogłaszania  konkursu  mamy
zwiększone środki o 50 000,00 zł ,  w pierwszym półroczy te środki były dużo niższe. Na pewno
będziemy wnioskować o wyższą kwotę jeżeli chodzi o budżet na 2022 rok. Niestety od 2012 roku ta
kwota pieniędzy na sport niestety się nie zwiększa , a jest raczej na tym samym poziomie, a klubów
sportowych przybywa.
Łukasz Wesołowski – bardzo dziękuję Pani przewodniczącej jestem bardzo mile zaskoczony, że też
inni radni widza te sukcesy. Jeśli chodzi o Klub „Hetman” to faktycznie grają tam zawodnicy, którzy
wyjeżdżają na zawody otrzymują dotacje z Klubu z Katowic, nie ukrywamy, że jeżeli otrzymalibyśmy
pomoc z Czeladzi to tych pieniążków troszkę by było. Jeżeli chodzi o Klub 64 Pola to jest to wszystko
przeznaczone na Czeladzką Ligę Szachową .  95% z tego co dostajemy idzie na sędziego, 5% na
medale  lub  na  plakaty.  Miasto  nam  pomaga  zapewniając  profesjonalnego  sędziego.  Przez
pandemię nie odbyło się kilka zawodów i te pieniążki zostaną zwrócone. W mistrzostwach Śląska
brało udział 10 naszych uczestników z Czeladzi. Samo wpisowe wynosi 60 zł to już był koszt 600,00
zł. Jeżeli zdarza się takich poważnych zawodów w ciągu roku 6/7 to to jest duża kwota dla klubu.
Cieszymy się, ze miasto nas wspomaga. Dziękuję. 
Przewodnicząca Janina  Wcisło  – czy  odbyły  się  rozmowy na temat nagród dla  nordic  wolking
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mówiłam o tym wcześniej, mieliście się Państwo zastanowić. 
Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska – jeśli chodzi o nagrody sportowe rozmawiałam z Panem
burmistrzem  to  i  owszem,  28  czerwca  będziemy  robić  spotkanie  z  przedstawicielami  naszych
organizacji pozarządowych, osobami, które coś mogą wnieść w tą uchwałę i nordic wolking będzie
brany pod uwagę. Około września będziemy starać się zmienić tą uchwałę, aby rozszerzyć zakres
dyscyplin sportowych. 
Przewodnicząca Komisji Janina Wcisło - wyczerpaliśmy porządek obrad, dziękuję bardzo zamykam
posiedzenie komisji.  

          Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca Komisji 
       Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa       Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

Janina WcisłoJanina Wcisło

W  załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP 
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