
    Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji

z  7 grudnia 2020 r.  

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

Tryb zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady Miejskiej,  w związku z planem
pracy Komisji
Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie skargi Pana Tomasza G. (DU-RM.1510.3.2020)
2. Rozpatrzenie Petycji (DU-RM.0005.16.2020)
3. Plan Pracy Komisji na 2021 rok
Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:25(15:00 do 15:25)
Frekwencja Radnych:
Dariusz Pietrzykowski
Barbara Strzelecka

Nieobecni:
Patrycja Juszczyk

Pozostałe osoby:
Aleksandra Pilarska-Przedstawiciel MZGK
Paweł Wojtusiak- Prezes CTBS
Remigiusz Garbiec- wznoszący petycję

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt  Nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania ją za bezzasadną

Projekt  Nr 194 w sprawie  rozpatrzenia  petycji  dotyczącej  przywrócenia  fizycznego  przebiegu
północno-zachodniego odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Staropogońskiej

Projekt Nr 177 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Witam Radnych i
zaproszonych gości.  Na podstawie  ilości  zalogowanych członków komisji  stwierdzam kworum.
Tematem dzisiejszego spotkania jest  rozpatrzenie skargi Pana Tomasza G na działalność CTBS,
rozpatrzenie petycji dotyczącej przywrócenia fizycznego przebiegu północno-zachodniego odcinka
publicznej drogi gminnej ulicy Staropogońskiej  oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
Czy  ktoś  z  członków  komisji  jest  za  zmianą  porządku  obrad?  Nie  widzę.  Przystępujemy  do
przegłosowania porządku obrad komisji.



Głosowanie:

za-3

przeciw- 0

wstrz-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

J.Deleska-   Przechodzimy  do  projektu  ws.  skargi  na  CTBS.  Proszę  Pana  Pawła  Wojtusiaka,
prezesa CTBS.

P.Wojtusiak- skarga jest przede wszystkim na Komisję Mieszkaniową, ja nie jestem jej członkiem.
Wskazanym przez komisje udzielam mieszkania. Komisja Mieszkaniowa spotykała się w trudnych
warunkach  covidowych  oraz  przeprowadzali  rewizje.  W  momencie  kiedy  dostaliśmy  opinię
Komisji przystąpiliśmy do przydzielania mieszkań. Dotknęła nas pandemia i na 25 pracowników
było tylko 6 w pracy. Mamy 8 numerów telefonów, po prostu nie wyrabiali się. Mając 6 ludzi w
pracy,  ich  praca  polegała  na  odbieraniu  telefonów.  Sam  miałem  problem  żeby  się  do  nich
dodzwonić w tym czasie. Warunki pracy zdalnej nie są łatwe. Zarządzanie nieruchomościami jest
działką gdzie kontakt jest niezbędny. Skarga jest ze względu na meteorytykę uznana za bezzasadną.
Uważam,  że  w części  jest  na  komisję  mieszkaniową.  Moim zdaniem Państwo nie  powinniście
wypowiadać się w tej części na CTBS. Od spółek jest rada nadzorcza i Pan Burmistrz. Ja nie mam
nic przeciwko temu aby tak to rozpatrywać.

J.Deleska-  czy ktoś  z  radnych ma  pytania?  Skarga dotyczy nie  wywieszenia  w terminie list  z
przydziałem mieszkań. Podzielam Pana pogląd. Braki kadrowe zmusiły Państwa do przedłużenia
tego  procesu.  W uzasadnieniu  jest  informacja,  że  przysługiwała  możliwość  odwołania  dlatego
dodatkowo wydłużył się termin wywieszenia listy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały
nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania ją za bezzasadną

Głosowanie:

za-3

wstrz-0

przeciw-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3



Opinia pozytywna

J.Deleska-  przechodzimy do  Projektu  Nr  194  w  sprawie   rozpatrzenia  petycji  dotyczącej
przywrócenia fizycznego przebiegu północno-zachodniego odcinka publicznej drogi gminnej
ulicy Staropogońskiej. Bardzo proszę Panią przedstawiciel MZGK.

A.Pilarska-  w  uzasadnieniu  projektu  uchwały  jest  mowa  o  bezzasadności  tej  petycji.  Pan
Remigiusz Garbiec  powołuje  się,  że  droga istniała  i  należy  to  przywrócić.  Z  mojej  wiedzy ul.
Starpogońska nie jest drogą urządzoną. Jest teraz projekt budowy tej drogi. Odcinek, o którym pan
pisze jest to odcinek kiedy w latach 80. nie był użytkowany. Wg nowych przepisów nie można
nadać kategorii drogi publicznej kiedy nie jest urządzona. Wszelkie szlaki drogowe były zaliczone
do dróg publicznych. Patrząc na stan ul. Mysłowickiej tam nie ma żadnego zjazdu, który byłby
połączony z  ul.  Mysłowicką.  Uchwała z  1987 roku nadając  m.in.  ul .Staropogońskiej  kategorię
drogi  publicznej  nie  posiada  załącznika  graficznego o przebiegu drogi.  Jest  projekt  budowy ul.
Staropogońskiej  ale   nie   został  zrealizowany,  głównie z  powodu dużych kosztów przebudowy
ciepłociągu.  W miejscowym  planie   zagospodarowania  przestrzennego  podjętym  uchwałą  nr
XVI/183/2019r z dnia 23 października 2019r oraz uchwałą XVII/193/2019r z dnia 27 listopada
2019r Rady Miejskiej w Czeladzi; przebieg ul. Staropogońskiej  jest zaplanowany do tzw drogi
północnej  oznaczonej  w  planie   symbolem  1  KDG  czyli  drogi  głównej  i  nie  przewiduje  się
połączenia z ul.  Mysłowicką.  Nie można usunąć krawężników przy ul.  Mysłowickiej,  ponieważ
budowa  skrzyżowania  wymaga  projektu  i  zgody  zarządcy  drogi  wyższego  rzędu  tj.  drogi
powiatowej czyli Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

J.Deleska- czy Pan autor petycji chciałby coś dodać w tej sprawie?

Remigiusz Garbiec – dostałem odpowiedź od Pana Burmistrza na tą petycję ponieważ ona była
skierowana  do  Burmistrza  .Byłem  zaskoczony,  że  teraz  to  będzie  Rada  Miasta  rozpatrywać
ponieważ wydawało mi się, że to Burmistrz jest właściwy aby rozstrzygnąć tą petycję. Skoro Rada
Miasta powtórnie rozpatruje tą petycję widocznie są jakieś podstawy prawne. Znam to uzasadnienie
z  odpowiedzi  Burmistrza.  Nie  zgadzam się  z  tym,  że  ul.  Starpogońska  nie  dochodziła  do  ul.
Mysłowickiej  bo  na  to  są  dowody  na  mapie.  Działka  ewidencyjna  nr  199  dochodzi  do  ul.
Mysłowickiej, w miejscu gdzie jest os. na Wrzosowej. Ul. Mysłowicka w linii prostej wchodziła w
ul. Staropogońską. Ta droga istnieje do tej pory na szerokość jednego samochodu, teraz nie idzie
prosto tylko się wygięła z powodu budowy osiedla  ul. Wrzosowej.  Ul. Starpogońska, która była
drogą gruntową, została przykryta  płytami betonowymi. Jeśli droga została przykryta min. na 20 m
zgodnie  z  prawem  o  ruchu  drogowym  jest  droga  twardą,  czyli  zgodnie  z  prawem  cała  ul.
Staropogońska  jest  drogą  twardą,  w  związku  z  tym  skrzyżowanie  z  ul.  Mysłowicką  jest
skrzyżowaniem formalnym.

J.Deleska- chciałem wyjaśnić autorowi  petycji, dlaczego Rada Miejska się tym zajmuje. Została
powołana  stała  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji,  a  Pan swoje pismo zatytułował  „petycja”,
dlatego Rada się tym zajmuje.

A.Pilarska- nie może być mowy o skrzyżowaniu ul. Staropogońskiej  z ul. Mysłowicką bo takiego
skrzyżowania nie ma. Gdyby miało takie skrzyżowanie powstać musiałoby o tym  zadecydować
PZD. To, że droga jest twarda to powstało dla udogodnienia mieszkańców rok temu. W latach kiedy



była nadawana kategorii drogi publicznej , nie było takiego skrzyżowania, widać to po chodnikach.
Aby było takie połączenie to trzeba by było zrobić projekt takiego połączenia. Działka 199 była w
projekcie, który się zdezaktualizował.

J.Deleska-  czy  ktoś  z  radnych  chce  dodać  coś  w  tym  temacie?  W  aktualnym  planie
zagospodarowania nie ma tej drogi. Petycja kończy się żądaniem  o jej przywrócenie. Co do lat
historycznych nie mam takiej wiedzy, jak to było. Drogi teraz nie ma na planach. Wobec  tego, że
nie ma pytań przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Czy ktoś z radnych ma  pytania? Nie
widzę. Proponuję uznać ją za bezzasadną.                                                      

Głosowanie:

za-3

wstrz-0

przeciw-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

J.Deleska-  przechodzimy  do Projektu  Nr 177  w sprawie  przyjęcia  ramowego  planu  pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021.  Państwo Radni
otrzymali  droga  mailową  projekt.  Czy  ktoś  z  radnych  chce  coś  zmienić  w  przedstawionej
propozycji ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi
na rok 2021 ? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.

Głosowanie:

za-3

wstrz-0

przeciw- 0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

J.Deleska- czy  są  jakieś  sprawy  bieżące?  Zamykam  posiedzenie  Komisji  Skarg,  Wniosków  i
Petycji.



Protokołowała     Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :08.12.2020

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


