
    Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji

z  20 maja 2020 r.  

                     (posiedzenie zdalne)             

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
przekazanymi do Komisji petycjami oraz skargą
Temat pracy komisji:  1.   Rozpatrzenie Skargi Pana Mirosława W. na Burmistrza Miasta (DU-
RM.1510.1.2020)
2. Rozpatrzenie Petycji mieszkańców w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego przy
ul. Borowej (DU-RM.0005.1.2020)              
Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:20(16:00 do 16:20)
Frekwencja Radnych:
Andrzej Mentel
Monika Pawlik
Patrycja Juszczyk

Pozostałe osoby: 
Małgorzata Skiba- Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Tomasz Wójkowski- Radca Prawny
Pani Agata Kosciuszko- wnosząca petycję  w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego
przy ul. Borowej
Anna Młodecka- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia:  

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 64 w sprawie: rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną 

Projekt  Nr  55  w  sprawie: rozpatrzenia  petycji  w  sprawie  nieprzenoszenia  przystanku
autobusowego „Czeladź Osiedle Borowa” 

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji  Skarg, wniosków i petycji,  Witam Radnych,
gości. Przedstawienie porządku obrad komisji. Autorka petycji w sprawie czynszów odstąpiła od
przedstawiania tej petycji w związku z tym zdejmuje pkt.3 z porządku obrad komisji. Przechodzimy
do  punktu  1  porządku-skarga  Pana  Mirosława  W.  na  Burmistrza  Miasta  Czeladź.  Odczytanie
skargi  w  części.  Z  informacji  uzyskanej  z  CTBS  wynika,  że  przedmiotowa  sprawa  jest  nie
rozstrzygnięta. Toczy się sprawa w sądzie. Czy są spostrzeżenia? Głosowanie projektu Nr 64  w
sprawie: rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną . Komisja rekomenduje aby uznać skargę
za bezzasadną.  

Projekt Nr 64 w sprawie: rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną 

Głosowanie:



za- 4

wstrz-0

przeciw-0

Opinia pozytywna

J.Deleska-  przechodzimy do drugiej  sprawy tj.  petycja  w sprawie nieprzenoszenia  przystanku
autobusowego „Czeladź Osiedle Borowa” . Bardzo proszę Panią, która jest przedstawicielem 

A.Kościuszko- jestem autorem o przeniesienie przystanku 

M.Skiba- Pani była autorem wniosku o przeniesienie przystanku

A.Kościuszko- przystanek jest tylko przy posesji Borowa 37 

M.Skiba- aktualnie przystanek znajduje się przed posesją Borowa 37, Pani A.Kościuszko złożyła
wniosek o przesunięcie tego przystanku, ponieważ autobus parkuje na wjeździe przy posesji, w
odpowiedzi na Pani wniosek zdecydowaliśmy, że jak najbardziej rozważymy tą prośbę. Zwołaliśmy
wizje lokalną,  w której  uczestniczyła Policja,  Powiatowy Zarząd Dróg,  przedstawiciele naszego
zarządu dróg z MZGK, byli również przedstawiciele z Zarządu Metropolitalnego, wszystkie osoby
obecne na wizji jednoznacznie zdecydowały, że przystanek powinien zostać przesunięty. Znajduje
się blisko skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. Myśleliśmy o lokalizacji Borowa 35, kolejna
propozycja Borowa 33 , oczywiście przesunięcie tego przystanku wymaga projektu technicznego i
środków na taką zmianę. Po przeprowadzonej wizji przesuniecie jest zasadne. 

J.Deleska- Czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć?

P.Juszczyk- rozwiązanie,  które  zostało  zaproponowane  czyli  Borowa  33,  która  jest  obecnie
niezamieszkała. Nie znajdziemy lepszego miejsca niż Borowa 33 na dzień dzisiejszy. Uważam, że
jak najbardziej ten przystanek powinien zostać przesunięty, bardzo to utrudnia komfort życia, blisko
jest również skrzyżowanie. To rozwiązanie jest dobre na dziś. 

A. Kościuszko- ja proponując przeniesie uwzględniłam wjazd bram na posesje, to jest najlepsza.
To  jest  jedna  przyczyna,  mieszkam tam już  17  lat,  było  tam kilka  przypadków potrącenia  na
pasach. Wyjeżdżając z posesji jest efekt, że muszę czekać bo nie wiem co jest po drugiej stronie.
To nie było wskazane żeby coś komuś utrudnić. To nie jest moja pierwsza petycja w tej sprawie,
pisałam wcześniej do KZK GOP. Nie było funduszy na wykafelkowanie przystanku. Postanowiłam
napisać jeszcze raz. 

J.Deleska- czy są jeszcze pytania? Przechodzimy do głosowania

Projekt  Nr  55  w  sprawie: rozpatrzenia  petycji  w  sprawie  nieprzenoszenia  przystanku
autobusowego „Czeladź Osiedle Borowa” 

Głosowanie:

za- 4



wstrz-0

przeciw-0

Opinia pozytywna

J.Deleska- Dziękuje Pani Naczelnik i Panu Mecenasowi .Zamykam posiedzenie Komisji.

Protokołowała     Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :25.05.2020

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


