Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa
z 22 września 2020 r.
====================================================================
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa miasta – OSP, Referat Zarządzania
Kryzysowego
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:55(14:15 do 15:10)
Frekwencja Radnych:
Zbigniew Panek
Beata Marcinkowska
Barbara Strzelecka
Łukasz Wesołowski
Nieobecni:
Jolanta Ptaś
Pozostali Obecni:
Burmistrz ds. społecznych- Beata Zawiła
Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej-Elżbieta Bazańska-Wolska
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich- Agnieszka Pokorny
Komendant Straży Miejskiej- Krzysztof Niebylski
Sekretarz- Dorota Bąk
Wydział Zarządzania Kryzysowego- Arkadiusz Duda
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej- Justyna Lisowska
Ochotnicza Straż Pożarna w Czeladzi
Ustalenia i Rozstrzygnięcia:
Pozytywnie zaopiniowano projekty:
Projekt Nr 113 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladź
Odpowiedź do Kontrolera Najwyższej Izby Kontroli
J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa.
Witam panią Burmistrz, panią Naczelnik, Witam wszystkich Radnych. Tematem komisji
jest Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz Ochrona
przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa miasta – OSP, Referat Zarządzania Kryzysowego.

Opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. Proszę o wprowadzenie pana
Komendanta Straży Miejskiej.
K.Niebylski- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z zadań gminy jest
zaspokajanie potrzeb ludności między innymi ochrona przeciwpowodziowa i
przeciwpożarowa. Gmina posiada odpowiednie materiały, magazyn przeciwpowodziowy.
Dokumenty czyli plan akcji przeciwpożarowej oraz plan miasta ochrony przed powodzią.
Plan został przedstawiony w materiałach. Jeśli są jakieś pytania to będę udzielał
odpowiedzi.
Ł.Wesołowski- w tych protokołach są zalecenia np. zakupu pomp, przyczepy, czy to jest
już wykonane?
K.Niebylski- jeśli chodzi o zalecenia z protokołu, te zalecenia są w trakcie realizacji, OSP
dostało dotacje z UM, realizacja będzie w tym roku.
Ł.Wesołowski- gdzie ten magazyn się znajduje?
K.Niebylski- na ul. Wojkowickiej, za szkoła specjalną.
Ł.Wesołowski- miasto podzielone jest na 4 strefy i punkty z pisakiem, chodziło o to, że
woda może poodcinać pewne części miasta. Czy coś w tym kierunku się dzieje?
A.Duda- największym problemem jest zorganizowanie pojemników gdzie byłby
przechowywany piasek, to w tej chwili mamy jako plan do wykonania. Jeśli chodzi o
rozłożenie lokalizacji, mamy piach na ul. Szpitalnej 87, magazyn na ul. Wojkowickiej.
Drugie miejsce to baza Czeladzkich Wodociągów na ul. Będzińskiej. My po zdarzenia 2, 3
lipca podjęliśmy decyzje, że MZGK i Czeladzkie Wodociągi będą posiadać worki. Musimy
znaleźć lokalizacje na pozostałe 2 miejsca.
Ł.Wesołowski- wszystkie punkty mamy w takim razie po jednej stronie rzeki. Musi być
jakiś punkt po drugiej stronie od strony Siemianowic.
A.Duda- ten podział występuje tylko wtedy kiedy mamy zagrożenie ze strony Brynicy. To
co miało miejsce w lipcu to podtopienia. W przypadku występowania podtopień to może
być wystarczające.
Ł.Wesołowski- odnoszę się to materiału i do kolejnych zaleceń . W 100% nie jesteśmy
zapobiec podtopieniom. Zagrożenie ze strony rzeki jest bardziej przewidywalne. W 2010
roku bardzo wysoko woda podeszła, wał w pewnym punkcie jest za niski. Jak stoimy z
zabezpieczeniem ?
A.Duda- administratorem rzeki są Wody Polskie, odpowiadają za stan techniczny i koryta.
Koryto jest wybrukowane. Co roku robimy przeglądy koryta rzeki. Ten stan się pogarsza.
Burmistrz występuje co roku do Wód Polskich o tym, że muszą być wykonywane
czynności do obniżeń terenu niezależnych od ludzi. W tej chwili czekamy na odpowiedź.
Pojawia się aspekt, że jest mniejsze zagrożenie od zjawisk które mogą nas zaskakiwać.

Bardzo duży wpływ czy Brynica wyleje ma zbiornik w Kozłowej Górze. Tam są też ujęcia
wody pitnej. Pan kierownik tego zbiornika musi przestrzegać zasad rezerwy
przeciwpowodziowej. Musi pilnować zasad 7metrowego piętrzenia. W maju 2010 było
zrzucanych 18m3 w ciągu sekundy wody, teraz jest to około 1m3. 2, 3 lipca mieliśmy opad
nawalny i Brynica była na poziomie odpowiednim . W mieście było po kolana wody. Ten
zbiornik ma bardzo decydujący wpływ. Z Brynicy woda wpływa do Przemszy, później do
wisły.
Ł.Wesołowski- rozumiem, że jeżeli będzie ponad 20m3 zrzucanej wody i wały nie
wytrzymają. Jeżeli są obniżenia .
K.Niebylski- przy pompowni na ul. Staszica jest obniżony wał, są również obniżenia
spowodowane działalnością górniczą. Teren osiadł porobiły się niecki. Jest kilka miejsc
gdzie brakuje wysokości wałów. Kwestia podwyższenia z tym zwracaliśmy się do Wód
Polskich.
Ł.Wesołoski- rozumiem, że nie mamy na nich wpływu.
A.Duda- mamy worki, jeżeli w odpowiednim czasie zareagujemy to będzie dobrze.
Ł.Wesołowski- minęło 10 lat a my dalej czekamy
A.Duda- 10 lat nie my czekamy, Sprawa była w prokuraturze. To wszystko trwało, w
momencie kiedy doszli do porozumienia czyli Tauron i Wody Polskie. Otrzymaliśmy
informacje, że na koniec 2020 roku sprawa będzie załatwiona. Przekazali nam informacje,
że był rozpisany przetarg na podwyższenie wałów i kalkulacja przewyższyła kwoty
ustalone. Nie zgodzili się na wykonanie. Pan Burmistrz otrzymał taka informacje, zwrócił
się po raz kolejny do pana dyrektora i teraz czekamy jaka odpowiedz otrzyma i jakie
działania będą podejmowane. To nie jest tak, że 10 lat czekamy.
Ł.Wesołowski- obiekt przy Katowickiej 101, tam też lustro wody było bardzo blisko,
chodzi o most i jest rekomendacja zęby ten most podwyższyć.
K.Niebylski- rekomendacja była żeby obiekty były budowane tak aby most nie był wyżej
niż góra wału.
B.Marcinkowska- rozumiem, że nawałnic nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy
wyciągnęliśmy jakieś wnioski, czy grozi nam taka sytuacja powtórnie?
K.Niebylski- nie uczestniczyłem w tych zdarzenia w lipcu, miałem przyjemność oglądać
studzienki przy budynku UM. Wszystko jest drożne, wszystko co się buduje to jest na
określonych przepisach prawa. Nie ma możliwości zaplanować ilości opadów do przyjęcia.
Jeśli wody będzie więcej to woda będzie stała.
D.Bąk- była ustalana mapa przez Straż Pożarną i przekazano ją do MZGK. Kanalizacja
deszczowa ma plan czyszczeń i sprawdzania. Trudno nam odpowiedzi co już MZGK
zrobiło, a co zamierza zrobić. W statucie MZGK jest zapis, że coroczne sprawdzanie

studzienek i na pewno to robią. Straż pożarna zwracała uwagę, że brakowało
krawężników co powodowało zalewanie mieszkańców. Myślę, że MZGK nad tym pracuje.
Czyszczenie kratek jest na pewno przez nich prowadzone. Piach z robót też zatyka kratki
ściekowe.
B.Marcinkowska- mieszkańcy zgłaszają, że te kratki nie działają
Straż Pożarna- krawężniki najazdowe są niewiele powyżej jezdni np. na ul. Legionów tam
woda spływała z ulicy do domów
A.Duda- generalnie wszyscy mamy racje, ale sprawa jest bardziej złożona. Telefonowało
do nas bardzo dużo mieszkańców. Tona piasku kosztuje 60 zł. Zakładam, że jak ma się
dom jednorodzinny to można to samemu zabezpieczyć. Ukształtowanie terenu w Czeladzi
nie ulegnie zmianie i wiemy, które ulice i budynki będą najbardziej zagrożone. Mieliśmy
szczęście, że ten deszcz nawalny był tylko nad Czeladzią i pojawiło się tyle jednostek
straży pożarnej. To nie jest taka prosta rzecz, że mamy 100 000 worków, może się okazać,
że to jest za mało.
Reasumując jeżeli mieszkańcy podejmą działania w celu
zabezpieczenia własnych posesji to będzie łatwiej. Mamy 5 takich miejsc gdzie podczas
podtopień wydaliśmy ponad 4 000 worków, co jak wyleje Brynica.
D.Bąk- Pani radnej chodzi też o to jakie wnioski zostały wysunięte z tego zdarzenia. My
mówimy o doraźnych metodach ratowania. Teraz trzeba się zwrócić do MZGK czy do ZIK.
Żeby mówić o wnioskach to trzeba ich poprosić co na przyszłość, bo to są działania
długofalowe.
B.Strzelecka- czy na piskach są worki?
A.Duda- to MZGK. W materiałach jest mapa gdzie jest proponowany obszar zalany.
Ukształtowanie terenu to ul. Staszica, Legionów , 21 Listopada.
Ł.Wesołowski- czy mamy plan na wypadek wysokiej wody np., przerwania wału i wylania
na łąki?
K.Niebylski- zgodnie z planem Wód Polskich, woda się nie rozlewa poza wał Brynicy.
Kozłowa Góra była wybudowana jako zbiornik militarny, na bieżąco jest monitorowana.
Ukształtowanie terenu powyżej Czeladzi w kierunku zapory to są miejsca gdzie rzeka jest
10 m wyżej. Czeladź jest bezpieczna bo rzeka płynie wysoko, strefa niebezpieczna kończy
się na wysokości wiaduktu. Nam wylanie Brynicy grozi jeśli będą podnosić zrzut wody.
Ł.Wesołowski- bardzo się ciesze, że Wody Polskie wykosiły krzaki na wałach, bo rosnące
tam drzewa również mogły być zagrożeniem dla wałów.
J.Wcisło- gdyby się stało, że byłby alarm bombowy w szkole. Czy mamy miejsce gdzie
można przechować ludzi, dać posiłek?
A.Duda- wracam do ukształtowania terenu. Mamy Rynek, Legionów. Przyjmujemy taką
zasadę przy każdej ewakuacji bierzemy pod uwagę kilka elementów, czyli osoby które

muszą opuścić swoje domy, mamy hale sportowa, przedszkola, szkoły. Miejsca hotelowe
tam bardzo dużo osób można pomieścić.
J.Wcisło- mamy 8 syren alarmowych, czy są na bieżąco konserwowane?
A.Duda- mamy 7 syren, 8 jest na Straży Pożarnej. Każda z tych syren może być
uruchomiana przez województwo, starostwo, przez nas z centrali, mogą być uruchamiane
wszystkie, grupy syren lub pojedyncze. Przy pomocy tych syren można przekazywać
mieszkańcom komunikaty słowne. Umiejscowienie syren alarmowych to szkoła Nr 5, 7, 3,
UM, Dehnelów 11. Co roku otrzymujemy bardzo skromną dotacje od wojewody w tym roku
była to kwota 1400 zł na konserwacje. Musi być robiony przegląd i konserwacja. W tym
roku koszt przeglądu i konserwacji to 5 700 zł. Sprawdzamy jeszcze słyszalność. Warunki
atmosferyczne sprawiają, że dźwięk się roznosi inaczej. O decyzji poinformowania
mieszkańców decyduje Burmistrz.
J.Wcisło- Przechodzimy do zaopiniowania Projektu Nr 113 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladź. Proszę o wprowadzenie Panią
Agnieszkę Pokorny.
A.Pokorny- w 2018 roku była przyjęta uchwala dotycząca limitu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta
Czeladź ta zmiana ustawy spowodowała, że rada musiała ustalić liczbę zezwoleń i miejsc
sprzedaży. Rada przyjęła taką uchwałę, jednak została uchylona w części przez
wojewodę. Ten nowy projekt dostosowany jest do poprawek narzuconych przez wojewodę.
Natomiast kontrola NIK stwierdziła, że uzasadnienie do tej uchwały było mało rzetelne. W
uchwale nie zmienia się nic oprócz sugestii wojewody, natomiast uzasadnienie jest teraz
ważniejsze.

Głosowanie:
za-5
Przeciw-0
Wstrz-0
Ilość członków w komisji: 6
Ilość członków komisji podczas głosowania:5
Opinia pozytywna.
J.Wcisło- Opiniowanie treści odpowiedzi do Najwyższej Izby Kontroli
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