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Sz.P.
Wojciech Maćkowski 
Radny Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

W odpowiedzi na Pana zapytania  z dnia  29 stycznia 2020 r. informuję:

Ad. 1

Ustawienie  „Lodówki  miejskiej” z  możliwością  pozostawiania  w  niej  produktów

żywnościowych, celem odstąpienia ich osobom potrzebującym

Realizacja wskazanej inicjatywy wymaga spełnienia określonych warunków tj: miejsca na zewnątrz

(stały dostęp do lodówki), zadaszenia (ochrona lodówki przed deszczem), miejsca o  dużym ruchu

pieszych,  łatwego  dostępu  do  lodówki,  stałego  dostępu  do  energii  elektrycznej.  Każda  lodówka

potrzebuje osoby odpowiedzialnej za utrzymanie jej w czystości oraz weryfikacji znajdujących się w

niej  produktów  spożywczych  (sprawdzanie  terminów  przydatności  do  spożycia).  Konieczny  jest

również zakup odpowiedniego urządzenia chłodniczego.

Przy budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zarówno przy ulicy 17 Lipca 27, Zwycięstwa

8 i  Bidermanna 2  nie  ma odpowiednich  warunków technicznych  do  realizacji  tej  inicjatywy  (brak

zewnętrznego  punktu  dostępu  do  energii  elektrycznej,  brak  zadaszenia,  brak  odpowiedniego

urządzenia chłodniczego). Kolejnym ograniczeniem dostępu do lodówki są godziny pracy ośrodka od

7.30-15.30,  co  uniemożliwia  sprawdzanie  czystości  i  kontrolowanie  przynoszonych  produktów  w

godzinach wieczorno-nocnych. Inną ważną kwestią jest ponoszenie odpowiedzialności organizatora

tej inicjatywy za ewentualne konsekwencje zdrowotne wynikające ze spożycia produktów z lodówki.

Lodówka  powinna  być  ustawiona  w  miejscu  często  uczęszczanym  przez  mieszkańów,  np.  przy

funkcjonującym w mieście sklepie, który podjąłby się realizacji tej społecznie ważnej inicjatywy.

Z uwagi na powyższe wymogi i ograniczenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi nie jest

w stanie podjąć się realizacji tego zadania.

Ad. 2

Oświetlenie uliczne przy ul. Grodzieckiej od ul. 11 Listopada do ul. Asfaltowej

Przedmiotowe  oświetlenie  stanowi  własność  spółki  Tauron  Dystrybucja  Serwis  S.A.,  a

nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zostały wielokrotnie zgłaszane do w/w spółki celem zajęcia

się sprawą zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Z posiadanych przez MZGK informacji wynika, że

na chwilę obecną oświetlenie jest sprawne.



Ad 3

Projekt przebudowy ul. Ogrodowej

Zgodnie  z  umową  termin  wykonania  projektu  wraz  z  uzyskaniem pozwolenia  na  przebudowę  ul.

Ogrodowej  przypada na dzień  21.07.2020r.  Po wykonaniu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej

będzie możliwość określenia kosztów oraz terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ad. 4

Remonty i poprawa dróg

Zaplanowana kwota w WPF na rok 2020 w pozycji  1.3.2.18 Remonty  i  budowa dróg – Poprawa

jakości  dróg,  przeznaczona  jest  na  wykonanie  bieżących  remontów  dróg  oraz  sporządzenie

dokumentacji  projektowej  ul.  Ogrodowej,  opracowania dokumentacji  technicznej w dzielnicy Piaski

Zachodnie  w  Czeladzi  oraz  aktualizację  projektu  przebudowy  ulicy  Bytomskiej,  Kilińskiego,  Niwa,

Boguckiego.

Ad. 5

Przywrócenie ruchu na ul. Kombatantów

Przywrócenie  ruchu  na  ul.  Kombatantów  nastąpi  po  wykonaniu  nowej  organizacji  ruchu  wraz  z

wykonaniem nowego oznakowania oraz odbiorami oznakowania zgodnie z przepisami, natomiast ruch

tramwajowy zostanie wznowiony po zakończeniu prac budowlanych. 

        Burmistrz

mgr Zbigniew Szaleniec
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