
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  16  marca 2021 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej,  w związku z  planem
pracy komisji.
Temat pracy komisji: 
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w mieście z punktu widzenia Policji i
Straży Miejskiej.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Czas trwania posiedzenia: 1:00(14:15 do 15:15)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Łukasz Wesołowski
Jolanta Ptaś
Barbara Strzelecka

Pozostali Obecni:                                                 
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Komendant Straży Miejskiej- Krzysztof Niebylski
Komendant Policji w Czeladzi- Janusz Dąbrowski

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią  Burmistrz  Beatę  Zawiła,  jest  z  nami  obecna  Pani  naczelnik  E.Bazańska-Wolska,  pani
kierownik  Justyna  Lisowska,  pan  komendant  Straży  Miejskiej  Krzysztof  Niebylski,witam
wszystkich  Radnych.  Mamy  wszystkich  Radnych.  Tematem  komisji  jest  Informacja  o  stanie
bezpieczeństwa porządku publicznego  w mieście  z  punktu  widzenia  Policji  i  Straży  Miejskiej.
Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Proszę o wprowadzenie do tematu komisji.

K.Niebylski- przekazałam Państwu materiały ws. bezpieczeństwa porządku publicznego w mieście,
na  początku  przedstawiłem  stan  zatrudnionych  osób  w  Straży  Miejskiej.  W tabelkach  zostały
przedstawione wyniki pracy straży. Są zestawione tabelarycznie. Łącznie w 2020 roku pouczono
892 osoby, ukarano mandatami 329 osób. Jeśli chodzi o współpracę z policją, dotyczyła spraw i
interwencji związanych ze stanem epidemii. Od marca 2020 roku większość naszej działalności jest
związana  z  tymi  działaniami.  W 2020 roku zabezpieczyliśmy imprezy takie  jak Orszak Trzech
Króli, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od 31 marca 2020 roku działalność Straży Miejskiej
włączona została do Policji.  Pokazałem ile wymaga roboczodniówek, na chwilę obecną brakuje
nam osób aby zabezpieczyć służbę dyżurną, a jest na 3 zmiany, wychodzi na każde stanowisko



około 5 osób. To wszystko Państwo macie w materiałach. Aby zabezpieczyć służbę na 3 zmiany,
nasz skład osobowy musiałby ulec podwojeniu. Na chwilę obecną nasza straż pracuje na 2 zmiany,
jeśli chodzi o dyżurkę na 3 zmiany. Panowie, którzy pracują w terenie, zastępują panów na dyżurce
i na odwrót. Wracając do współpracy z Policją na bieżąco jest utrzymywany kontakt telefoniczny,
wymieniane  informacje.  Współpraca  odbywa się  bardzo  dobrze  i  wzajemnie  sobie  pomagamy.
Kwestia wykroczeń zrobiłem zestawienie tabelaryczne i jest komentarz gdzie i jakie popełniane są
wykroczenia  w  mieście  Czeladź.  Najczęstszymi  wykroczeniami  są  spożywanie  napojów
alkoholowych, ul. Ogrodowa, ul. 17 Lipca, os. Dziekana, ul. Katowicka. Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób czyli dewastacje w okolicach placu Vainaneya, rynek. Część interwencji jest
zabezpieczona, przystanki. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to ul. Szpitalna, Nowpogońska,
Trznadla.  Dużo  interwencji  na  ul.  Nowpogońskiej,  dużo  kontroli  ścieżek  rowerowych.  Dzikie
wysypiska śmieci to obrzeża miasta, ponadto Szyb Jana, ul.  Wiosenna, Francuska. Wykroczenia
spalanie odpadów to interwencje z całego miasta. Zgłoszenia większość domków jednorodzinnych.
Realizujemy to zadanie w ramach programu ochrony powietrza województwa śląskiego. Kontrole z
art. 191 z ustawy o odpadach przeprowadzono 73 kontrole, 17 właścicieli dostało mandaty na kwotę
1650  zł.  Wobec  17  osób pouczenia.  Straż  nie  pobierała  próbek  z  palenisk,  bo  nie  było  takiej
konieczności. Do roku poprzedniego jest mniej interwencji.  Zgodnie z programem będą musieli
najstarsze piece wymieniać. 50 interwencji z monitoringu miejskiego. Centrum monitoringu jest w
straży  miejskiej.  Nie  ma  teraz  operatorów  monitoringu,  jest  to  dodatkowe  zadanie  dla  służby
stałego dyżuru.  Przedstawiłem ile  jest  kamer,  obecnie to  73 kamery z  czego 15 kamer  jest  na
budynku i otoczenia UM. 31 kamer to kamery stało pozycyjne, natomiast 42 kamery to kamery
obrotowe. Z roku na rok ilość kamer wzrasta. Warto by było pomyśleć o zwiększeniu zatrudnionych
w straży. Interwencje w sprawie bezpańskich i dzikich zwierząt w 2020 roku było 153 interwencje.
87 interwencji  dotyczyło zwierząt wymagających  odłowienia.  Do leśnego pogotowia trafiło 60
sztuk dzikich zwierząt. Najważniejszym problemem są mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć swoich
zwierząt. W 2020 roku przeprowadziliśmy 44 interwencje , nałożono 6 mandatów, pouczono 14
osób, ukaranie do sądu. Na końcu materiału jest tabelka dotycząca współpracy z mieszkańcami. To
co  należy  do  kompetencji  straży  realizujemy,  natomiast  resztę  interwencji  przekazujemy  do
właściwych  służb.  Zestawienie  ilościowe  schematu  organizacyjnego  straży  miejskiej  wraz  z
dzielnicowymi.  W stosunku  do  schematu  brakuje  nam  drugie  tyle  ludzi  do  pracy,  oczywiście
wpływa to bezpieczeństwo mieszkańców. Czy są jakieś pytania?

J.Wcisło- bardzo dziękuje za przygotowany materiał. Proszę Pan Radny Zbigniew Panek

Z.Panek- jak te zestawienia się przedstawiają do roku 2019, czy jest jakieś porównanie, czy się
zwiększa ilość tych zdarzeń?

K.Niebylski- większość interwencji  mimo że ubyło nas 4 osoby odbywało się poprawnie.  Jeśli
chodzi  o  kontrole  miejsc  zagrożonych  było  ich  1629.  Jeżeli  chodzi  o  zabezpieczenie  imprez
kulturalnych  w  2019  roku  było  112.  Konwoje  w 2019  było  460,  w 2020  było  400.  Kontrole
prywatnych posesji w 2019 było 360 tutaj się zmniejszyło, w 2020 było 221. Tutaj sytuacja się
poprawia,  ponieważ  z  roku  na  rok  kopciuchów  ubywa  i  interwencji  również.  Kontrole  dot.
nieprzestrzegania, było 305 , w 2020 było 208. Zabezpieczenie awarii w 2019 było 25 interwencji,
w 2020 było 26. Wystąpień do instytucji  w 2019 było 35, w 2020 było 51. Łącznie interwencji za
rok 2019 było 2485, a za rok 2020 było 2526. 728 pouczonych w 2019 roku. Mandatów w 2019
240 osób na kwotę 24 000 zł, 328 osób w 2020 r. Wnioski do sądu w 2019 było 15, w 2020 było 13.



Legitymowano  w  2019  roku  1031  osób,  1262  osób  w  2020r.  Izba  wytrzeźwień  było  130
odwiezionych w 2019 roku, 96 osób w 2020 . 

J.Wcisło- Pan radny Łukasz Wesołowski

Ł.Wesołowski- chciałem zapytać o zatrudnienie, było napisane, że Państwo próbowali pozyskać
pracowników, albo nie ma chętnych albo kwalifikacji. Do ilu osób Państwo realnie mogą zatrudnić?

K.Niebylski- w ciągu ostatnich 3 lat ogłaszaliśmy konkursy, jednego kandydata zatrudniliśmy, ale
pojeździł  jako  praktykant  i  się  zwolnił.  Drugi  kandydat  zrezygnował  przy  rekrutacji.  W dniu
dzisiejszym mieliśmy konkurs na 2 osoby, zgłosiło 4 kandydatów. Komisja konkursowa rozmawiała
ze wszystkimi kandydatami. Podsieliśmy decyzje aby 2 osoby zatrudnić. Poprosiliśmy Burmistrza o
ogłoszenie kolejnego konkursu o kolejne 2 osoby. W czasie ostatniego roku odeszły od nas 4 osoby,
a w czerwcu odejdzie jedna osoba. 

Ł.Wesołowski- kwestia monitoringu, ponieważ jest w dodatkowym czasie osoby dyżurującej, czyli
jest  robione   pobieżnie.  Czy ten  monitoring  będzie  wzmocniony  po zatrudnieniu  dodatkowych
osób?

K.Niebylski- dla mnie najważniejszą zasadą jest  bezpieczeństwo, czyli  te nowe osoby pójdą w
miasto. Do monitoringu powinny być zatrudnione dodatkowe osoby. Wszyscy wychodzą w teren bo
taka  jest  potrzeba.  Monitoring  jest  specyficzny  narzędziem.  Patroluje  miasto  nie  wychodząc  z
dyżurki.  Jeżeli  dyżurny ma zgłoszoną  interwencje  to  może  sprawdzić  czy  ona  jest  zasadna  za
pomocą  monitoringu.  Aby  pracować  przy  monitoringu,  zapraszam Państwa  na  dyżurkę,  jak  to
wygląda przy 73 telewizorach,a w tym roku będzie jeszcze więcej. Wygodnie jest aby na dyżurce
były 2 osoby. Akademia Monitoringu Wizyjnego pisze aby jeden obserwator obserwował 16 kamer.
Monitoring  jest  cenny,  potrzebny,  łatwo  jest  sprawdzić  czy  zdarzenie  miało  miejsce  czy  nie.
Przekazujemy materiały z monitoringu np. dla Policji. 

J.Wcisło- proszę Pani Radna Beata Marcinkowska

B.Marcinkowska- dzisiaj na facebooku pokazało mi się taka informacja, że Czeladź jest miastem
bezpiecznym w porównaniu do Będzina. Cały czas powtarzają się te same ulice,  dzielnice jeśli
chodzi o miejsca niebezpieczne. Nie wiem jakby podziałał monitoring w tych miejscach. Odnośnie
śmieci jestem przerażona widok skwerów, np. ul. Szpitalna koło Biedronki. To jest środek miasta,
zwracam też uwagę. Okolice ul. Francuskiej, Kopalni Kultury. Co Pan komendant na to?

K.Niebylski- jeśli  chodzi  o  śmiecenie  to  są  miejsca  najbardziej  uczęszczane  jest  to  centrum
Czeladzi,  jest  to  kwestia  kultury,  wychowania.  W porównaniu  z  minionymi latami  jest  pewien
postęp.  Możemy  te  osoby  tylko  dyscyplinować.  Plac  Vianneya,  17  Lipca,  ul.  Ogrodowa  to
najczęstsze skupiska ludzi. Trzeba by było postawić na każdym rogu funkcjonariusz. 

B.Marcinkowska-  na  ul.  Ogrodowej  był  sklep,  pojawiła  się  informacja,  że  będą  otwarci
całodobowo. Znowu mieszkańcy się martwią, że będą pielgrzymki osób po alkohol. 

K.Niebylski- jeśli chodzi o kamery monitoringu to można w nieskończoność rozbudowywać, teraz
nie  mamy pieniędzy  w budżecie  na  takie  inwestycje.  Kwestia  kamer,  czy  stać  nas  na  to,  aby



utrzymać czas  nagrywania.  Musimy zwiększać bazę oraz serwerowość.  Każda nowa kamera to
kamera full hd, jedna godzina nagrania z kamery to pojemność płyty cd. Możemy zweryfikować
kwestię dobudowania tych kamer, ale trzeba przeznaczyć na to pieniądze. Jeżeli państwo będziecie
przewidywać rozbudowę kamer to trzeba to rozplanować w latach. Część kamer dzierżawimy od
firm.  To  wymaga  dużych   środków.  Kwestia  kamery  to  jest  żaden  problem,  na  jedną  kamerę
potrzebuje 1 punkt światłowy. Wtedy to działa bardzo sprawnie. Monitoring ma to do siebie, że
sygnał  musi iść  ciągle.  Technicznie jest  to  do zrobienia,  jest  to  kwestia  pieniędzy.  Wchodzimy
wtedy do wyższej półki oprogramowania. Każda nowelizacja systemu kosztuje. 

B.Marcinkowska- wytłumaczę, mieszkańcy piszą o monitoringu. Nie chciałabym żyć w takim Big
Brotherze bo to nie o to chodzi, tylko kwestia prewencji. To ludzie powinni mieć samoświadomość.

K.Niebylski- my ludzi pouczamy, większość mieszkańców bez problemu realizuje pouczenia. 

J.Wcisło- Łukasz Wesołowski bardzo proszę. Nie widzę teraz Pana Radnego, proszę pani Radna
Barbara Strzelecka.

B.Strzelecka-  czy mają państwo skuteczny sposób karania osób, które nie sprzątają po swoich
pupilach. Czy kontrujecie to?

K.Niebylski- jeśli chodzi o zanieczyszczenie przez psa, jeśli strażnik widzi takie zdarzenie to może
ukarać mandatem., Jeśli tego nie widzi to nie ma naoczności, musi być świadek. Nie ma obowiązku
posiadania woreczka przez właściciela psa, ale jest obowiązek posprzątania kupy. 

Ł.Wesołowski- czy my robimy analizę tych kamer, być może dokładanie kamer nie ma sensu. Czy
jest analiza przydatności tych kamer, być może są nietrafione miejsca. Wiem, że nie jest tak prosto,
bo to są koszty. 

K.Niebylski-  miasto  Czeladź  nie  ma  własnej  sieci  teletechnicznej.  W  roku  2016  była
przeprowadzona analiza  gdzie  należy  zrobić  kamery,  został  przygotowany dokument,  tam były
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, policjantów. Została opracowana koncepcja monitoringu
miasta Czeladź. Było to robione etapami. Stary monitoring przystosowany do nowego monitoringu
oraz z roku na rok dokładanie kamer. Część koncepcji nie została jeszcze zrealizowana chodzi mi o
ul. 35 lecia oraz rejon szkoły. 

J.Wcisło- czy mają Państwo pytania? Czy teraz łatwiej się Panu pracuje z tym monitoringiem?

K.Niebylski- na monitoringu zacząłem pracować jako kompletny laik. W miarę czasu poznawałem
to. W tej chwili pracuje mi się łatwiej jeśli chodzi o stronę techniczną, ponieważ mam wsparcie
informatyków. Zdecydowanie trudniejsze jest to, że jest to system coraz większy, wymaga coraz
więcej czasu. Materiałów jest coraz więcej, coraz więcej miejsc, coraz więcej dowodów. Łatwiej
nam się współpracuje z Policją, też przychodzą na monitoring. System jest zdecydowanie lepszy. 

J.Wcisło- czyli idzie ku lepszemu. Czy nie przewidział by Pan do zatrudnienia do monitoringu
osoby niepełnosprawnej?



K.Niebylski- to już było przerabiane. Nie zatrudnialiśmy takich osób do kamer. Chodziło przede
wszystkim o to aby zatrudniać funkcjonariuszy. Przy monitoringu powinno się pracować nie dłużej
niż 4 godziny z przerwami. Cywil nie może wydawać poleceń funkcjonariuszom. 

J.Wcisło- jeśli chodzi o interwencje ul.Katowicka, rejon szkoły nr 4 i sklepu tam jest przejście dla
pieszych, właściciel  sklepu parkuje samochód przy przejściu dla pieszych. Może się okazać,  że
kiedyś zdarzy się tam wypadek.  To przejście powinno być widoczne. 

K.Niebylski- sprawdzimy tą informacje. Chodzi o sklep przy parku Jordana?

J.Wcisło- czy  ktoś  z  państwa ma pytania  w sprawach różnych?Zamykam posiedzenie  Komisji
Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :17.03.2021

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


