
    Protokół z posiedzenia komisji
Polityki Społecznej , Zdrowia i Bezpieczeństwa

z  26 maja 2020 r.  (posiedzenie zdalne)              

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

Tryb  zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej,  w  związku  z
skierowanymi do komisji uchwałami oraz planem pracy.
Temat pracy komisji:  1.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta z
uwzględnieniem informacji dot. miejsc niebezpiecznych- Policja, Straż Miejska
2. Ocena zasobów pomocy społecznej
Prowadzący obrady zdalne: Janina Wcisło - przewodnicząca komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:50(14:15 do 15:05)
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
Z-ca Dyrektora MOPS- Krzysztof Leśniak
Sekretarz Miasta- Dorota Bąk
Komendant Komisariatu Policji- Janusz Dąbrowski
Tomasz Karcz- MOPS
Krzysztof Niebylski- Komendant Straży Miejskiej 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Pozytywnie zaopiniowano projekty:

Projekt Nr 54 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Projekt Nr 57 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi 

J.Wcisło- Witam na posiedzeniu Komisji  Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam
panią  Burmistrz,  panią  Naczelnik  i  pana  z-ce  Dyrektora  MOPS.  Odczytanie  porządku  obrad
komisji.  Zaczynamy od  punktu  1  Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego
miasta z uwzględnieniem informacji dot. miejsc niebezpiecznych- Policja, Straż Miejska. Proszę
Pana Komendanta Policji, Pana Janusza Dąbrowskiego.

J.Dąbrowski- stan  bezpieczeństwa  na  terenie  miasta  to  przepisy,  które  zostały  odgórnie
narzucone  przeciw  zwalczaniu  epidemii,  miały  wpływ  na  zdarzenia  na  terenie  miasta.  Można
powiedzieć,  że  teraz  po  odmrażaniu  gospodarki  występuje  zwiększona  aktywność  zdarzeń
przestępczych i zdarzeń uciążliwych. Spożywanie alkoholu ul. Szpitalna 23b, Miasta Auby 14, ul.



Wąska 1 i Nowopogońska 242. Zgłoszenia aktów wandalizmu ul. Auby 14 i Nowopogońska 227,
Dzikie wysypiska śmieci ul. Wojkowicka 14 a, Związku Orla Białego, zgrupowanie się nieletnich w
okolicach  Stadion  CKS,  przebywanie  osób  bezdomnych  ul.  Szpitalna  23a  i  b.  Kategoria
przestępczości w chwili obecnej nagminnymi zdarzeniami to są znęcanie się i włamania na terenie
ogródków działkowych czy innych obiektów użyteczności publicznej.  Poziom bezpieczeństwa w
ocenie policji jest pozytywny.

Ł.Wesołowski- zaniepokoił  mnie  brak  ul.  17  Lipca  w  obrębie  sklepu,  tak  się  składa,  że  tu
mieszkam, tam notorycznie siedzą na ławkach, przebywają pod sklepem

J.Dąbrowski- jest  to  w moim wykazie,  ja  mówiłem o krajowej  mapie bezpieczeństwa,  są tam
miejsca dostrzegane przez społeczeństwo.

Ł.Wesołowski-  ul.  Dehnelów tam jest  taki  pawilon blisko nowej  Biedronki,  tam jest  biblioteka,
sklep. Tam też się spożywa alkohol, przy bibliotece ktoś urwał skrzynkę pocztową. Czy tam jest
kamera?

J.Dąbrowski- to muszę ustalić

Ł.Wesołowski-  przy  wejściu  do  biblioteki  przy  ul.  Musiała  czy  jest  tam widok  na  wejście  do
biblioteki?

J.Dąbrowski- zlecę to do realizacji 

B.Strzelecka- chciałam zapytać o ul. Ogrodową, sklep monopolowy, czy tam są kontrole i druga
sprawa PP nr 4 przy zejściu do siedziby ZNP i tam jest takie miejsce gdzie się gromadzą młodzi
ludzie, spożywają alkohol, załatwiają się. 

J.Dąbrowski-  jest to rejon ul. Kombatantów?

B.Strzelecka- Przedszkole jest  w okolicach Nowej Alei ul. Auby 14 

J.Dąbrowski- to jest również w naszym zainteresowaniu 

B.Strzelecka- chodzi o skuteczność

J.Dąbrowski- patrole są w tym rejonie zadaniowe i ma to wymierny efekt w postaci represji w
postaci mandatów. Policjanci tam byli kierowani 

B.Strzelecka- myślę, że to jest dobry kierunek bo nic tak nie nauczy jak represja finansowa 

J.Wcisło- czy ktoś ma pytania? Teraz zaczynają być otwarte boiska. Czy jest więcej interwencji w
tych regionach?

J.Dąbrowski- nie odpowiem teraz na to pytanie obecnie. 

K.Niebylski-  jeśli  chodzi o miejsca niebezpiecznie to pokrywają się z tymi co pan Komendant
Policji wskazał. Ul. Ogrodowa, os. Dziekana, ul. 17 Lipca, ul. Katowicka spożywanie alkoholu. Jeśli
chodzi  o  dewastacje  to  plac  Vianneya,  okolice  przystanków  autobusowych.  Wykroczenia
popełnianie przez mieszkańców ul. Szpitalna, ul. Nowopogońska, ul. 17 Lipca, ul. Trznadla. Dzikie



wysypiska śmieci ul. Graniczna, Madera, ul. Wiosenna, ul. Francuska, SRK, ul. Siemianowicka,
Szyb Jana.  Wykroczenia spalanie odpadów to zabudowa jednorodzinna ul. Tuwima, ul. 17 Lipca.
Strażnicy miejscy prowadzą dużo kontroli w tej sprawie. W 2019 odbyło się  305 kontroli i było 65
przypadków łamania przepisów. W czasie tych kontroli sprawdzane jest czy są łamane przepisy.
Podczas  tych  kontroli  zadaniem  jest  przypominanie,  że  spalanie  odpadów  przyczynia  się  do
pogorszenia stanu środowiska. 

B.Marcinkowska- wspomniał pan,że  przy Placu Viannaya są przypadku wandalizmu. Jest tam
kamera, mamy na scenie dużo śmieci. Proszę o interwencje w tym miejscu. 

K.Niebylski- oczywiście można od czasu do czasu zaglądać tam w kamerę. Dyżurny w czasie
wolnym może spoglądać w te kamery a tak tylko kontrole doraźne. 

Ł.Wesołowski- punkt drażliwy dla mnie to Stary nasyp kolejowy za nowym lidlem. Tam zbierają
się miłośnicy trunków, gdzie dochodzi do rozbijania butelek. Proszę o kontrole tego regionu. Czy
jest wam znany ten punkt?

K.Niebylski- to miejsce regularnie się powtarza, systematycznie są wysyłane tam patrole aby to
kontrolować. 

Ł.Wesołowski- mam wrażenie,  że rozmawiamy o tych punktach niebezpiecznych i  za rok też
będziemy o tym mówić, czy jest jakiś sposób żeby to ukrócić?

K.Niebylski- też bym oczekiwał ze strony Państwa na pomysły, nie jesteśmy być w stanie we
wszystkich miejscach,  strażników jest  14 wraz z komendantem. Jak mamy jeden patrol  to nie
może być wszędzie.  Jest tych miejsc bardzo dużo w naszym mieście. Policjantów też nie jest na
tylu żeby mogli wszędzie być. 

Ł.Wesołowski- czy dobrze zrozumiałem, że jedyną skuteczną metodą jest zwiększenie patroli,
punktów jest za dużo, patroli za mało . 

K.Niebylski- fizycznie  nie  jesteśmy  być  wszędzie.  Interwencje  nie  tylko  dotyczą  spożywania
alkoholu.  Odwozimy  ranne  zwierzęta  do  Mikołowa.   Zadania  nasze  są  szerokie  staramy  się
realizować wszystko co możemy.

B.Strzelecka- czy patrole muszą być 2 osobowe?

K.Niebylski- jest to ze względów procesowych i bezpieczeństwa, nie wyobrażam sobie patroli 1
osobowych podejmujących interwencji

J.Dąbrowski- jak najbardziej patrole 2osobowe są podyktowane bezpieczeństwem załogi. Patrol 1
osobowy nie może być skuteczny.

J.Wcisło- kontrola prędkości, zawsze przy ul. Nowpogońskiej zawsze stał patrol kontroli, czy to
wróci?

J.Dąbrowski- nie  widzę  żadnego  problemu aby  ten  patrol  przy  Ergu  ustawił  się  i  dokonywał
kontroli prędkości pojazdów. 



J.Wcisło- mieszkańcy domków jednorodzinnych zapytali mnie, że nie było komunikatów Straży i
Policji jak się zachowywać 

K.Niebylski- z tego co wiem to jeździli po całym mieście i bocznych uliczkach. 

J.Dąbrowski- ze strony Policji, jeśli ktoś nie usłyszał może jakaś ulica została pominięta. Może nie
było tam zagrożenia. 

J.Wcisło- czy są pytania do tego tematu?

Z.Panek- jakie miał by Pan Komendant Policji potrzeby, aby realizować skutecznie swoje zadania
w Czeladzi ?

J.Dąbrowski- na chwilę obecną nie mogę narzekać, każdą pomoc Policja przyjmie. W zeszłym
roku  Policja  była  dofinansowana  przez  Miasto.  W  okresie  pandemii  dostałem  do  dyspozycji
Policjantów z Katowic. Ci Policjanci byli wykorzystywani do służby w Czeladzi. 

Z.Panek- jeżeli chodzi o kadrę czy Pan ma pełną czy chce Pan zwiększyć?

J.Dąbrowski- w tym roku powiększono stan etatowy do 57. Jeżeli byłaby możliwość zwiększenia
to uważam że byłoby to zasadne. W czasie rzeczywistym nie mogę narzekać. 

J.Wcisło- czy są jeszcze pytania? Przechodzimy do punktu 2 porządku obrad komisji – Ocena
zasobów pomocy społecznej.  Proszę Pana Z-cę Dyrektora MOPS o przedstawienie  tematu  w
skrócie

K.Leśniak- omówienie materiału dołączonego do materiałów komisyjnych 

J.Wcisło- materiał był bardzo obszerny. Czy państwo mają pytania do tego materiału?Czy Pani
Barbara  Strzelecka  ma  pytanie?Czy  Pani  Marcinkowska  ma  pytanie?,  Czy  Pan  Panek?Czy
Wesołowski czy są pytania?

J.Wcisło- Głosowanie Projekt Nr 54 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

B.Strzelecka- wyczytałam, że MOPS udziela wsparcia osobom bezrobotnym, ale z tego co wiem
to w zeszłym roku było małe bezrobocie, czy jest jakaś kontrola nad osobami bezrobotnymi?



K.Leśniak- każda osoba, która jest zarejestrowana to otrzymuje propozycje z Urzędu Pracy. Mimo
wielu projektów, które realizował Urząd Pracy i my. Osoby 55+ dla potencjalnych pracodawców nie
stanowią zachęty do zatrudnienia. Osoby bezrobotne to większości  są w tej grupie wiekowej. 

T.Karcz- jest kontrola przez pracowników socjalnych, posiłki na stołówce są ograniczone 

J.Wcisło- wydawane są posiłki na ul. 17 Lipca czy to jest na wynos?

K.Leśniak- to jest nasz punkt żywienia. Od początku pandemii jest to wydawka w pojemnikach
jednorazowych i osoby korzystają. W tej chwili jest nie spożywania posiłków na  miejscu. 

J.Wcisło- strona 5 i 6 zabrakło mi tam mieszkańców 64lata mężczyzn. 

T.Karcz- jest to w centralnej aplikacji narzędzie. To, że w przypadku mężczyzn jest wolne pole to
nie mamy jak tego dopisać

K.Leśniak- mężczyźni w wieku produkcyjnym to jest 65. My tylko częściowo zasililiśmy danymi. 

J.Wcisło- str 10 żłobek 

T.Karcz- to jest liczba dzieci w żłobkach 

J.Wcisło- to był tekst pisany 

K.Leśniak- brakujące miejsca w żłobkach to 116 

J.Wcisło-  przechodzimy  do  punktu  udzielenia  dotacji  celowej  na  zakup  sprzętu  i  aparatury
medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. Proszę o nakreślenie
tematu

B.Zawiła- tą dotacje udzielamy w zamian za wykonanie testów na koronawirusa. To jest 15 000 zł
co zostało wprowadzone uchwałą.

J.Wcisło-  Głosowanie  Projekt Nr  57 w sprawie udzielenia dotacji  celowej  na zakup sprzętu i
aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi 

Głosowanie:

za-5

Przeciw-0

Wstrz-0

Ilość członków w komisji: 6

Ilość członków komisji podczas głosowania:5

Opinia pozytywna.

J.Wcisło- czy są pytania? Dziękuje. Zamykam posiedzenie komisji.



Protokołowała     Przewodnicząca

Janina Wcisło

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :26.05.2020

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


