


DU-RM. 0002.12.2019

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi
ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź  

tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694, 
  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

_____________________________________________________________
Czeladź, dnia 18.10.2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
XVI  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 23 października  2019 r., godzina 17:00 

           
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji :

- Protokół z Sesji  z dnia 25 września 2019 r.

4.  DU-Or. 0057.6.2019
Informacja międzysesyjna za okres od 18.09 .2019 r. do 09.10.2019 r. 

5. Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 1 września  do 30 września
2019 r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej :

Wybory Ławników

6.

Projekt Nr 129 
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

7.
Projekt Nr 130
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023 
do sądów powszechnych

8.

Projekt Nr 131
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu 
Rejonowego w Będzinie na kadencję 2020 - 2023

Projekty uchwał do rozpatrzenia

9.

Projekt Nr 128
w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Komisja wspólna 
Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej oraz 
Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji

10. Projekt Nr 134
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem
kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG
oznaczoną  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
miasta Czeladź
(głosowanie 8 uwag do planu) 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

11. Projekt Nr 133
w  sprawie:   zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego
współdziałania  Gmin  wchodzących w skład  Aglomeracji  Katowice  przy

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 
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DU-RM. 0002.12.2019
realizacji  zadania  polegającego  na  aktualizacji  obszaru  i  granic
Aglomeracji Katowice

12. Projekt Nr  132
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa 

13.
Projekt Nr 135
w  sprawie: uchwalenia  „Programu  współpracy  Miasta  Czeladź
z organizacjami   pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego  i o  wolontariacie,  na  rok  2020”

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

14. Projekt Nr 140
w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  w  drodze
bezprzetargowej,  na  okres  10-ciu  lat,  nieruchomości  o  łącznej
powierzchni 16371 m2 położonej przy ul. Legionów w Czeladzi.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

15. Projekt Nr 137
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta na 2019 rok 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

16. Projekt Nr 138
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na
lata 2019 – 2035

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

17. Projekt Nr 139
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającego z umowy wsparcia.

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

18. Zapytania i interpelacje radnych  

19. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

20. Sprawy bieżące

21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Czeladzi 

              Jolanta Moćko 

----------------------------------------------------------------------------------
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   Czeladź, dnia 9 październik 2019r.

DU - Or. 0057.6.2019

Informacja międzysesyjna za okres od 18 września 2019r.  do 9 października
2019r.

1. Informacje ogólne.

1.1 Dane demograficzne.  

Liczba ludności wg stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosiła 29924  osób i w
porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła  się  o  21  osób,  w porównaniu z
analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 303 osoby.

1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy.
Ogólna  liczba  osób  z  terenu  miasta  Czeladź  pozostających  bez  pracy  na  dzień
30.09.2019  r.  wyniosła  –  566  osób  (w  tym  294  kobiety).  Bez  prawa  do  zasiłku
pozostaje 495 osób (w tym 248 kobiet). Analogicznie na dzień 30.09.2018 r. liczba
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 858 osób (w tym 461 kobiet). Bez
prawa do zasiłku pozostawało 765 osób (w tym 407 kobiet).
Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 292
osoby, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 167.
W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 270 osób liczba bezrobotnych
pozostających bez prawa do zasiłku.

W  Muzeum  Saturn  12  osób  odbywa  kontrolowaną,  nieodpłatną  pracę  na  cele
społeczne. 
W Miejskim Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  4  osoby  zatrudnione  są  w  ramach  prac
społeczno – użytecznych. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 4 osoby wykonują prace społeczno – użyteczne, w
tym  1  osoba  w  Kopalni  Kultury.  2  osoby  odbywają  staż  w  ramach  umowy  z
Powiatowym Urzędem Pracy  w  Będzinie,  a  1  osoba  w  ramach  projektu  Kreator
Kariery. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie 3 osoby skazane
wykonują nieodpłatną pracę na cele społeczne.  
W  Miejskim  Zarządzie  Gospodarki  Komunalnej  prace  społeczno-użyteczne
wykonywała 1 osoba, a 10 osób skazanych łącznie przepracowało 230 r-g.

2. Wykonanie budżetu.
2.1. Urząd Miasta.
Dochody budżetu miasta za 01.01.2019 do 31.08.2019 roku wykonano na kwotę 
112 173 074,29 co stanowi 59,64 % planu. 
Wydatki wykonano na kwotę 89 104 782,50 zł, co stanowi 45,14 %.  

Zadłużenie  miasta  Czeladź  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  na  dzień
30.09.2019 roku – 36 017 673,17 zł.

1 | S t r o n a



2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.
Wydatki wykonano na kwotę  17 979 713,18 zł, co stanowi 24,95% planu wydatków 
a dochody zrealizowano w wysokości  207 244,72 zł,  co stanowi  79,10%. planu
dochodów.

2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior.
Wydatki  wykonane  na  dzień  30.09.2019  r.  wyniosły  1.714.040,56  zł.  tj.  71,85  %
w stosunku  do  planu,  a  dochody  zrealizowano  w wysokości  1.418.573,52  zł.,  co
stanowi   69,51 % w stosunku do planu.

2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pomoc Społeczna
W zakresie zadań własnych w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r. wypłacono 4152
świadczenia dla  777 osób na kwotę 179.123,67zł,  która stanowi  6,77% rocznego
planu wydatków na 2019r. Narastająco od początku 2019r. wydano 1.962.768,49zł,
tj. 74,23% rocznego planu wydatków.

Świadczenia Rodzinne
Działając  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami  i  składkami na ubezpieczenia społeczne
i  zdrowotne,  zasiłków  dla  opiekuna  i  świadczenia  rodzicielskiego,  wydano  kwotę
595.500,89zł.
Od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  4.964.837,45zł,  co  stanowi  87,37%
planowanych wydatków na 2019 rok.
W  ww.  okresie  wypłacono  2341  świadczeń  rodzinnych  wraz  z  dodatkami
i  składkami  na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne,  zasiłków dla opiekuna oraz
świadczenia rodzicielskiego dla 1165 osób.

Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w
okresie  międzysesyjnym  na  realizację  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego
wydano kwotę 112.690,00zł.
Od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  1.075.987,78  zł,  co  stanowi  66,42%
planowanych  wydatków  na  2019  rok.  W  ww.  okresie  wypłacono  256  świadczeń
z funduszu alimentacyjnego dla 183 osób.

Działając  na  podstawie  ustawy  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń wydano kwotę 2.499.936,40zł.Od
początku  2019  roku  wydano  kwotę  12.786.278,20zł,  co  stanowi  96,48%
planowanych wydatków na 2019 rok.  W ww.  okresie  wypłacono 5020 świadczeń
500+.
Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.  w
sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”,
w okresie  międzysesyjnym wypłacono 1292 świadczenia,  na  kwotę  387.000,00zł.
Od początku 2019 roku wydano kwotę 861.300,00zł co stanowi 92,61% planowanych
wydatków na 2019 rok.

Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w 
okresie międzysesyjnym nie sporządzono żadnej decyzji. Od początku 2019 roku 
wydana kwota wynosi 0,00zł.
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Dodatki mieszkaniowe
Z tytułu dodatku mieszkaniowego w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r. wypłacono
463  świadczenia  na  kwotę  106.024,00zł.  Łączna  ilość  korzystających  wyniosła
461 rodzin. Narastająco w 2019r. wydano 1.083.660,84zł.

Dodatek energetyczny
Z tytułu dodatku energetycznego w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r.
złożono 11 wniosków na kwotę 720,30zł,
Narastająco w 2019r. wydano 7.209,91zł.

Prace społecznie-użyteczne
Wykonywało 30 osób, kwota wypłaty wyniosła 9.681,50zł
Narastająco wydano 61.323,20zł.

Karta Dużej Rodziny
6 wniosków
Koszt 66,46zł
Narastająco wydano 482,90zł

Karta Senior 60+
Wydano 9szt. w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r.
Łączna ilość wydanych kart wynosi 1771szt.

Karta Rodzinka 2+
Wydano 5szt. w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r.
Łączna ilość wydanych kart wynosi 1850szt.

Usługi opiekuńcze
Podstawowe usługi opiekuńcze w okresie 01.09.2019r. -  30.09.2019r. wykonywały
24 opiekunki dla 100 osób, zrealizowano 2502 godziny usług.
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 57.116,84zł (środki własne).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r. wykonywały
2 opiekunki dla 7 osób, zrealizowano 78 godzin usług.
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 1.950,00zł (środki zlecone).

Domy Pomocy Społecznej
W okresie 01.09.2019r. - 30.09.2019r. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy
społecznej  wydano  kwotę  245.555,38zł  (co  stanowi  9,44%  planu  na  2019r.)
Narastająco  od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  2.202.258,11zł  (co  stanowi
84,70%  planu  na  2019r.).  W  ww.  okresie  poniesiono  odpłatność  za  98  osób
przebywających  w  DPS.  W  tym  w  DPS  Senior  wydatkowano  kwotę  58.603,89zł
dla 29 osób.

2.5. Miejska Biblioteka Publiczna.
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od
17.09.2019 r. do 09.10.2019 r. wyniosły  232 244,4 zł (łącznie od 01.01.2019 r. do
09.10.2019 r. – 2 035 024,55 zł), co stanowi 74,12% planowanych przychodów na
rok 2019.
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Koszty  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  M.  Nogajowej  w Czeladzi  w okresie  od
17.09.2019 r. do 09.10.2019 r. wyniosły  155 028,85 zł (łącznie od 01.01.2019 r. do
09.10.2019  r. -  1  912  244,52  1 757 215,67  zł),  co  stanowi  70,11% planowanych
kosztów na rok 2019.

2.6. Muzeum Saturn.
Na rok 2019 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1 375 000,00 zł; od początku
roku  przekazanych  zostało  łącznie  1 030 350,00  zł,  koszty  ogółem  wyniosły
1 056 452,31 zł, a koszty poniesione za okres sprawozdawczy wyniosły 78 114,97 zł.

2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2019r.  do 08.10.2019r.   2 798 003,02 zł.  co
stanowi 60,97% planu wydatków ogółem (4 589 160,00).
Wykonanie planu dochodów od 01.01.2019r. do 08.10.2019r. 72 896,36 zł co stanowi
66,69% planu dochodu ogółem (109.300,00) .

3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.

 Uchwała nr XV/177/2019 Rady Miejskiej z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2019 rok – dokonano zmian w budżecie

 Uchwała nr XV/178/2019 Rady Miejskiej z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zmian 
w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2035 – dokonano zmian w 
WPF

 Uchwała nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019r. w
sprawie  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  współdziałania
Gmin  wchodzących  w  skład  Aglomeracji  Sosnowiec  przy  realizacji  zadania
polegającego  na  aktualizacji  obszaru  i  granic  Aglomeracji  Sosnowiec  –  w
realizacji.

 Uchwała nr XV/168/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na
okres 10-ciu lat,  dotychczasowemu dzierżawcy,  nieruchomości  oznaczonej  jako
część działki  nr 39/23 arkusz mapy 42 o powierzchni 300 m2, położonej przy ul.
Sosnowej  w  Czeladzi,  na  podstawie  kolejnej  umowy  zawieranej  po  umowie
zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której  przedmiotem  jest  ta  sama
nieruchomość – w realizacji;

 Uchwała nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako część
działki  nr 1/9 arkusz mapy 45 o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego
w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – w realizacji;

 Uchwała nr  XV/170/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek
oznaczonych  numerami:  148/1,  148/4  arkusz  mapy  13  o  łącznej  powierzchni
0,0050 ha położonych w Czeladzi – w realizacji;

 Uchwała nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na
okres 10-ciu lat,  dotychczasowemu dzierżawcy,  nieruchomości  oznaczonej  jako
część działki  nr 14/8 arkusz mapy 16 o powierzchni 1012 m2, położonej przy ul.
Przełajskiej  w  Czeladzi,  na  podstawie  kolejnej  umowy  zawieranej  po  umowie
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zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której  przedmiotem  jest  ta  sama
nieruchomość – w realizacji;

 Uchwała nr XV/172/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,
na okres 2 lat, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej jako
działki  nr 4/4 i nr 5/4 arkusz mapy 26 o łącznej powierzchni 5194 m2, położone
przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie
zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której  przedmiotem  jest  ta  sama
nieruchomość – w realizacji;

 Uchwała nr XV/173/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej numerem 56/3 arkusz
mapy 48 o powierzchni 0,0087 ha położonej w Czeladzi – w realizacji;

 Uchwała nr XV/174/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Czeladź na lata 2019-2023 – w realizacji;

 Uchwała nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,
na okres 10-ciu lat,  dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości oznaczonej
jako  działka  nr 179/12 arkusz mapy 4 o powierzchni 125 m2, położonej przy ul.
Szpitalnej  w  Czeladzi,  na  podstawie  kolejnej  umowy  zawieranej  po  umowie
zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której  przedmiotem  jest  ta  sama
nieruchomość – w realizacji.

4. Sprawy bieżące.
4.1. Zamówienia publiczne.
Urząd Miasta.
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta  wszczęto 76 postepowań  poniżej
progu ustawowego oraz podpisano 33 umowy. 
Od  początku  2019  roku  w  progach  regulaminowych  wszczęto  1  038  postepowań  o
sumarycznej wartości netto udzielonych zamówień 3 088 635,67 zł, podpisano 388 umów  o
sumarycznej wartości  netto 3 146 114,62 zł oraz unieważniono 18 postępowań.
Od początku 2019 roku  w progach ustawy:
 12.08.2019  rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  na  „Przewóz  dzieci

niepełnosprawnych,  zamieszkałych  na  terenie  Miasta  Czeladź,   w  roku  szkolnym
2019/2020, oraz  opieka  nad dziećmi w czasie przewozu”.

  Zamawiający  podał  kwotę,  jaką   zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia, w wysokości  155 489,46 brutto, wartość umów 163 333,50 brutto 

 14.08.2019  unieważniono  pierwszy  przetarg  nieograniczony  na  „Odbiór,  transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Czeladź”
Zamawiający  podał  kwotę,  jaką   zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia, w wysokości  11 085 312 zł  brutto,  otrzymano ofertę na  16 607 754 zł
brutto,

 02.10.2019    otwarcie  ofert  na  powtórzony  przetarg  na  „Odbiór,  transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Czeladź”
Zamawiający  podał  kwotę,  jaką   zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia,  w wysokości  13 856 640    zł  brutto,  najkorzystniejsza  oferta  na
15 421 860,00 brutto.
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Muzeum Saturn.
Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano 123 dostawy na kwotę 101 348,76 zł.
netto,  139  usług  na  kwotę  198 609,14  netto,  1 robota  budowlana  na  kwotę
16.515,67zł.

Miejska Biblioteka Publiczna.
W okresie międzysesyjnym udzielono 57 zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
na kwotę 45.972,00 zł netto w tym : 29 dostaw  na kwotę 15.543,91 zł netto i 28
usług na kwotę 30.428,09 zł netto.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.
Dnia 18.09.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Remont chodników na terenie miasta
Czeladź” Do upływu otwarcia ofert wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył
Wykonawca  Zakład  Robót  Komunalnych  „BUD-KOM”  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  ul.
Wojkowicka 29A, 41-250 Czeladź z ceną 454 240,56 zł  brutto.  Dnia 19.10.2019r.
Zamawiający  unieważnił  postepowanie,  ponieważ  cena  oferty  Wykonawcy
przekraczała  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie mógł  zwiększyć tej  kwoty do oferty
Wykonawcy.

Dnia  20.09.2019r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  w  postępowaniu  p.n.  "Remont
Skateparku  w Parku Grabek w Czeladzi". Do upływu otwarcia ofert wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Wykonawcy GIJO Kapsa Spółka Komandytowa,
ul. Nowa 32 , 41-500 Chorzów z ceną 246.480,49 zł brutto oraz 42- miesięcznym
okresem  gwarancji  jakości  i  rękojmi.  Dnia  19.09.2019r.  Zamawiający  unieważnił
postepowanie,  ponieważ  cena  oferty  Wykonawcy  przekraczała  kwotę  jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie
Zamawiający  nie  mógł  zwiększyć  tej  kwoty  do  oferty  Wykonawcy.  Ponadto  cena
oferty najkorzystniejszej zawierała błędy w obliczeniu ceny.

Dnia  20.09.2019r.  wszczęto  postępowanie  p.n.  Zamówienie  z  wolnej  ręki  -
"Przebudowa alei  łączącej  ulicę  Szpitalną  z  ulicą  Grodziecką w Czeladzi”.  Dnia
23.09.2019r.  odbyły  się  negocjacje  cenowe  z  Wykonawcą   Zakład  Robót
Komunalnych „BUD-KOM”   Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojkowicka 29A, 41-250 Czeladź.
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 148 362,32 zł
brutto.  Dnia 27.09.2019r. zawarto umowę z Wykonawcą.

Dnia  25.09.2019r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  w  postępowaniu  p.n.  „Remont
nawierzchni  ulic  Słonecznej,  Piaskowej  i  Mikołaja  Reja  w  Czeladzi”.  Do  upływu
składania  ofert  wpłynęło   5  ofert.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożył  Wykonawca
P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA ul. Sucha 48 A, 41-200 Sosnowiec z
ceną 278 990,25 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

Dnia  25.09.2019r.  rozstrzygnięto  postepowanie  p.n.  „Dostawa  sprzętu  RTV
w  projekcie  "Centrum  Usług  Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  SATURN
w  Czeladzi". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy VISION Zbigniew
Ducki ul. Śreniawitów 2/64 03-188 Warszawa z ceną 24 108,00 zł brutto.

Dnia  25.09.2019r.  rozstrzygnięto  postepowanie  p.n.  „Dostawa  sprzętu  biurowego
w  projekcie  "Centrum  Usług  Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  SATURN
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w  Czeladzi".  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Wykonawcy  Lemasz Joanna
Leśniak ul. Ks. G. Augustynika 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z ceną 17.785,00 zł
brutto.

Dnia  27.09.2019r.rozstrzygnięto  postepowanie  p.n.  „Dostawa  sprzętu
komputerowego  w  projekcie  "Centrum  Usług  społecznościowych  i  Aktywności
Lokalnej SATURN   w Czeladzi". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy
BIT-Technologies   P. Tomczyk, D. Biernat, M. Permus Sp. J. ul. Połomińska 16 40-
585 Katowice z ceną   45 838,41 zł brutto.

Do  dnia  27.09.2019r.  rozstrzygnięto  postępowanie  p.n.  „Dostawa  sprzętu  AGD
w  projekcie  "Centrum  Usług  Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  SATURN
w  Czeladzi".  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Wykonawcy  Lemasz Joanna
Leśniak  ul. Ks. G. Augustynika 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z ceną 14 169,60 zł
brutto.

Dnia 27.09.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Dostawa sprzętu
rehabilitacyjnego  w  projekcie  "Centrum  Usług  Społecznościowych  i  Aktywności
Lokalnej SATURN w  Czeladzi". Do upływu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Dnia
03.10.2019r.  unieważniono  postępowanie,  ponieważ  zaoferowany  sprzęt  był
niezgodny z  opisem przedmiotu  zamówienia.  Do dnia  09.10.2019r.  postępowanie
zostanie wszczęte ponownie.

Dnia  03.10.2019r.  rozstrzygnięto  postępowanie  p.n.  "Budowa  sieci  wodociągowej
oraz kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej na działkach:  69/3, 215/41,  215/34,  69/8,
199, 239, 69/1, 163/115, 224, 207/4 k.m. 24, 27 przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi etap
II"  jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  Wykonawcy:  Konsorcjum  Firm:  Lider:
ARSEM Marcin Piaszczak ul. Przyjazna 13/2, 40-466 Katowice Członek Konsorcjum:
„LUCIŃSKI” Roboty Remontowo Budowlane Handel Artykułami Przesyłowymi  Jan
Luciński  ul.  Zwycięstwa  11b  43-173  Łaziska  Górne  z  ceną  637 965,73  zł  brutto.
Dnia 10.10.2019r. zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

Dnia  08.10.2019r.  wszczęto  postępowanie  p.n.  „Opracowanie  dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi
wraz z infrastrukturą techniczną”. Dnia 16.10.2019r. odbędzie się otwarcie ofert w
postępowaniu.

Do  dnia  11.10.2019r.  zostanie  wszczęte  postępowanie  p.n.  „Opracowanie
dokumentacji  technicznej  dla  zadania  p.n.  „Budowa  infrastruktury  technicznej   w
dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi w ul. Sikorskiego, Kościuszki, 3-go Kwietnia,
Mickiewicza”

Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza równowartości kwoty 
30.000 euro
W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono zamó-
wień na kwotę: netto:  143 044,25 zł, brutto: 175 944,43 zł.
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Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
 Budowa  sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  

wraz  z  przyłączami  na  działkach:  224,  225,  226,  207/4  k.m.  24  
przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi.

    Zakończono  budowę  sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  
wraz z przyłączami (etap I). Trwa kompletowanie dokumentacji oraz materiałów 
na wykonanie etapu III.

 Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Parku Grabek 
uwzględniająca podłączenie nowoprojektowanego Basenu, ul. Parkową, ul. Miłą 
oraz ul. Górniczą.
Dokumentacja  projektowa  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Parku  Grabek
uwzględniająca podłączenie nowoprojektowanego Basenu, ul. Parkową, ul. Miłą 
oraz ul. Górniczą w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji do końca
listopada 2019 r.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowopogońskiej – zmiana kierunku odprowa-
dzania  ścieków  z  oczyszczalni  w  Sosnowcu  do  oczyszczalni  
w Katowicach.
Wykonawca kompletuje materiały oraz niezbędne dokumenty na wykonanie w/w
zadania. 

 Budowa  zjazdu  publicznego  z  jezdni  drogi  powiatowej  numer  4701S  
do działki nr ½, tj. do posesji przy ul. Katowickiej 42 w Czeladzi.
Zakończono budowę zjazdu publicznego na teren siedziby Zarządu Spółki, znaj-
dujący się przy ul. Katowickiej 42 w Czeladzi. Zlecono wykonanie nowej bramy
wjazdowej. 

 Budowa sieci wodociągowej dla projektowanych domków jednorodzinnych w ul.
Rolniczej w Czeladzi.
Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Rolniczej. Prace wykonywane są
siłami własnymi.

 Wymiana  sieci  wodociągowej  o  średnicy  300  mm  w  ul.  Będzińskiej  
w Czeladzi.
W dniu 08.010.2019 r. na stronie Spółki zostało ogłoszone postępowanie przetar-
gowe na wymianę sieci wodociągowej w ul. Będzińskiej. Termin składania ofert
do 22.10.2019 r.

 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej oraz 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Czeladzi.
Ogłoszono  postępowanie  przetargowe  na  wykonanie  w/w  dokumentacji  
oraz wyłoniono Wykonawcę. W najbliższych dniach zawarcie umowy.

4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 19 zarządzeń.

4.3. Decyzje administracyjne.
W okresie sprawozdawczym wydano 1203 decyzje, w tym:
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych - 269
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego - 101
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych -  450
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych  -  80
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych  - 29
-  w sprawie odmowy przyznania funduszu alimentacyjnego  - 4
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych  -  9
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-  w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 3
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające,
   umarzające, bez rozpatrzenia  - 59           
-  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS,
   poza Czeladzią   - 7
-  w sprawach związanych z DPS „Senior”  - 10
-  w sprawie podatku od nieruchomości – 108
-  o ustaleniu warunków zabudowy – 2
-  zezwalających na usunięcie drzew – 3
-  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 1
-  w sprawie ewidencji ludności – 22
-  w sprawie prowadzenia działalności TAXI – 3
-  zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 14
-  o rozgraniczeniu nieruchomości - 4
-  o podziale nieruchomości – 5,
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 10
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 7
- zmieniającą inwestora w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej -1
- zmieniającą plan sytuacyjny i działki  w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury
  technicznej – 1

W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie
międzysesyjnym wydano 543 decyzje, tj.:
-   530 przyznających
-   5 odmownych
-   2 umarzające postępowanie
-   4 uchylających
-    2 ws. nienależnie pobranych świadczeń,

Ponadto wydano 8 postanowień o podziale nieruchomości.

4.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
Na bieżąco w  Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul.
Szpitalnej 5b,  można bezpłatnie korzystać z pomocy specjalistów:
 konsultacje  w sprawach przemocy domowej – poniedziałki od 15.00 do 18.00,
 konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - wtorki od 16.00 do

20.00,
 porady prawne - środy od 15.00 do 19.00,
 konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - czwartki od 15.00

do 17.00.

Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 19  września  i  3  października  2019  r.  odbyły  się  posiedzenia  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  na  których  rozpatrzono  łącznie  22
sprawy osób nadużywających alkoholu,

 skierowano 3 osoby na badania do biegłych sądowych celem dokonania diagnozy
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opracowywania opinii psychiatryczno
– psychologicznych,

 zaopiniowano 1 wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych.
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27 września 2019 r. w hali sportowej w Będzinie-Łagiszy odbyła się kolejna edycja
Powiatowej  Olimpiady  Osób  Niepełnosprawnych  „Integracja”.  Wydarzenie
organizowane było przez Stowarzyszenie „Bądź z Nami”, Czeladzkie Stowarzyszenie
Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym  oraz Stowarzyszenie  na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”.  Miasto Czeladź wsparło organizacyjnie
(delegowano pełnosprawnych uczniów do działań wolontarystycznych) i  finansowo
(zakup koszulek )na to przedsięwzięcie.

3  i  4  października  2019  r.  młodzież  z  trzech  czeladzkich  szkół  podstawowych
uczestniczyła w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. Bazując na modelu
zintegrowanym  program  skutecznie  oddziałuje  w  obszarze  ograniczania  ryzyka
uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia),
ograniczania  ryzyka  depresji  i  wspierania  odpowiedzialnego  podejścia  do  sfery
seksualności.  Element  integralny  programu  stanowiły  zajęcia  dla  Rady
Pedagogicznej  oraz  dla  rodziców.  Program  „Archipelag  Skarbów”  posiada
rekomendacje  Ośrodka  Rozwoju  Edukacji,  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Centrum ds. AIDS.

Burmistrz  Miasta  Czeladź  przyznał  dotację  (forma  „mały  grant”)  dla  Miejskiego
Czeladzkiego Klubu Sportowego na realizację zadania publicznego pt.  Szkolenie i
rozgrywki ligowe juniorów w lidze wojewódzkiej (kwota: 8 660,00 zł).

27 września 2019 r. ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy
Miasta  Czeladź z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2020.  Uwagi  do  projektu
uchwały będzie można składać w terminie od 5 do 10 października 2019 r.

W  ramach  programu  Czeladzki  Fundusz  Senioralny obecnie  realizowane  są  3
projekty:
 „Podusiowe szaleństwo” (są to warsztaty szycia,  które odbywają się w MBP w

Czeladzi)
 „Czeladzki  Piotruś”  (są  to  spotkania  seniorów  w  ramach  których  opracowane

zostaną karty ze znanymi postaciami miasta - odbywają się w Filii nr 1 MBP w
Czeladzi)

 „Scena  seniorów”  to  warsztaty  teatralne  w  ramach  których  powstaje  spektakl
liryczny,  który  zostanie  wytrawiony  na  deskach  Kopalni  Kultury  w  Czeladzi  w
ramach Gali Finałowej Konkursów.

Dwa projekty zostały już zrealizowane:
 warsztaty plastyczne pt.:  „Czeladź w blasku jesieni  pędzlem malowana” (prace

które powstały podczas projektu zaprezentowane zostały na czeladzkim Rynku
podczas Czeladzkich „Senioraliów 2019,

 warsztaty kulinarne pt.: „Smakowit(ALN)ości”.

Zakończyło się głosowanie w konkursie fotograficznym „Czeladzki Senior – fotograf”. 
W  ramach  tej  edycji  konkursu  to  seniorzy  zadecydują,  które  zdjęcie  zostanie
nagrodzone w dwóch kategoriach: 
 I kategoria: wspomnienia z wakacji, 
 II kategoria: rodzina, przyjaciele.

W ramach przedsięwzięcia Strefa Relaksu realizowane są:
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 zajęcia Tai -Chi, (w każdy piątek),
 spotkania muzyczno - taneczne pod nazwą „Pląsik 60+”(raz w miesiącu).

Systematycznie wysyłane są SMS-y dla Seniora z informacjami o wydarzeniach dla
seniorów, które odbywają się w Czeladzi.

Odbyły się Czeladzkie „Senioralia” 2019, które trwały 4 dni tj: 
28 września 2019 r. od 11:00 do 16.00
Marsz Parasoli z parkingu przed Urzędem Miasta Czeladź na Rynek, przekazanie
Seniorom klucza do bram miasta przez Burmistrza Miasta Czeladź, konkurs „Pokaz
Mody lata 70”, warsztaty szycia. Na scenie wystąpili: Etno Scena z Fundacji Kultury i
Sportu Bach Long, zespół muzyczno – wokalny „Orfeusz” działający przy Polskim
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Czeladzi, grupa seniorów pn.:
„Barwny  Świat  Seniora”,  grupa  tańca  liniowego  „Optymistki”  słuchaczki  UTW
Czeladź,  Aleksandra  Golda  z  Klubu  Seniora  „Wrzos”  MOPS  w  Czeladzi  przy
akompaniamencie  Andrzeja Jurczyka - gitara, Kocia Zumba w wykonaniu członków
Stowarzyszenia Kocia Becia oraz Julia Jurczak i Karolina Kubasik - laureatki licznych
konkursów.  Ponadto  na  Rynku  utworzony  został   Ryneczek  Zdrowia, a  w  nim
bezpłatne badania w tym: w kierunku Zaćmy,  serca z analizą SATRO, w kierunku
„czerniaka” raka skóry, doppler tętnic szyjnych i kręgowych, ostrości wzroku.  W tym
roku po raz pierwszy zorganizowana została na Rynku akcja bezpłatnego czipownia
psów. Poza tym w tracie imprezy posiadacze Karty Czeladzki Senior 60+ mogli za
ZŁOTÓWKĘ kupić kawę/herbatę w Cafe Desa! i  żurek. Można było również odbyć
Podróż Czeladzkim Pociągiem Senioralnym w zamian za KARMĘ lub PIĄTAKA na
schroniskowego bezdomnego zwierzaka!! W czasie podróży o Czeladzi opowiadał
Antonii Krawczyk członek Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Również w tym roku
nie  zabrakło  stoisk  wystawowych  profesjonalnie  przygotowanych  przez:  Centrum
Dietetyczne  Natur  House  z  Będzina,   Centrum  Rehabilitacji  KKF,   Czeladzkie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym, DOZ S.A,
Fundację Europejska Klinika Cukrzycy,  Klub Seniora „Aktywna Jesień Życia”,  Klub
Seniora  „Wrzos”  -  MOPS w Czeladzi,  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w  Czeladzi,
Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Optymalnych  Zagłębiowski  Oddział  w  Czeladzi,
Stowarzyszenie Kocia Becia, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi,  Stowarzyszenie
na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „Familia”,  Stowarzyszenie  Opieki  nad
Zwierzętami „Nadzieja na Dom”,  Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie,  Śląskie
Laboratoria Analityczne, Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy w Czeladzi, Zagłębiowskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
29 września 2019 r. od 14:00 do 16:30 
W Parku Harcerskim „Kamionka” odbyła się III edycja Gry terenowa Graj -Zwiedzaj-
Wygrywaj!.  Dziewięć  5-osobowych  drużyn,  pokonywało  wyznaczoną  trasę  i
odpowiadało  na  ukryte  zagadki.  Po  zakończeniu  gry  o  godz.  16:45  odbył  się
przygotowany pokaz iluzji.
30 września 2019 r. od  15:00 do 17:00 
W Domu Pomocy Społecznej „Senior” ul. Szpitalna 5A zostało otwarte Casyno Royal
DPS. W Casynie można było zagrać w ruletkę,  gry karciane,  bingo, dart, kręgle
multimedialne.
1 października 2019 r. od godziny 10:00 do 11:30 
W Muzeum Saturn w Czeladzi odbyły się warsztaty plastyczne „Rama”. Zakończenie
Czeladzkich  „Senioraliów”  to   impreza  pn.:  „Na  czeladzką  nutę”.....  wesele,
weselisko:),  która odbyła się w Kopalni Kultury w Czeladzi od godz.15:00 do 18:00.
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W  programie  imprezy  odbyło  się:  oddanie  klucza  do  bram  Miasta  Czeladź,
poczęstunek weselny, gry i zabawy taneczne, konkursy z nagrodami na przyśpiewki
weselne.

Zrealizowano projekt  „Z najmłodszymi przez Czeladź”,  w ramach którego wydano
książkę pt.  „Czeladzkie  legendy Babci  i  Dziadka Gawędy”  oraz zorganizowano 7
spotkań w czeladzkich przedszkolach, gdzie babcia i dziadek Gawęda  promowali
bajkę z czeladzkimi legendami.

W ramach trwania Programu Rodzinka 2+, rodziny korzystają z różnych ulg i rabatów
oferowanych przez 48 partnerów.

W ramach realizowanego lokalnego Programu Czeladzki Senior 60+  uczestniczy 76
podmiotów oferujących ulgi i rabaty.

Żłobek Miejski w Czeladzi
Obecnie do Żłobka uczęszcza 116 dzieci.
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 
 2 osoby odbywają staż, 
 2 osoby odbywają prace społeczno – użyteczne.

We wrześniu br. trwała rekrutacja na nowe miejsca dla dzieci w Żłobku.
W październiku 2019 r. zostało utworzonych 12 nowych miejsc dla dzieci w Żłobku
Miejskim w Czeladzi przy ul. Legionów 6. Obecnie Miasto Czeladź zabezpiecza 116
miejsc  żłobkowych  dla  dzieci.  Nowe  miejsca   zostały  sfinansowane  ze  środków
własnych oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3  programu rządowego „MALUCH+” 2019 . Łącznie na ten cel wydatkowano
kwotę w wysokości ok. 56.000,00 zł.

W okresie międzysesyjnym w Żłobku obchodzono takie święta jak: 
 „Dzień Chłopaka” 
 „Bal Jesienny”.

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Klub  Seniora  „Wrzos”  działa  w  ramach  struktury  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi i skupia 28 członków (25 kobiet i 3 mężczyzn) dysponujących
dużą ilością wolnego czasu i  chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny.

Zajęcia cykliczne:
- zajęcia plastyczne, manualne, gry planszowe,
- zajęcia muzyczne, wspólne śpiewanie przy gitarze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacery, nordic walking,
- zajęcia psychologiczne,
- zajęcia kulinarne.

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z miasta Czeladź. (Pracownia Orange):
1) Zajęcia plastyczne - „Wakacyjny collage” z naturalnych materiałów,
2) Zajęcia manualne - „Balonowe fantazje” modelowanie baloników.
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4.5. Bezpieczeństwo publiczne.
Przeprowadzono ogółem 132 interwencje.
Nałożono  mandatów  karnych ogółem – 12  na kwotę 1.200 zł,  w tym: z  Art.431

ust.1Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi – 10 na
kwotę 1.000 zł, z Art.77 KW  brak dozoru nad psem – 1 na kwotę 100 zł oraz z Art.96
§3 KW niewskazanie kierującego pojazdem 1 na kwotę 100 zł.
Pouczono  44  osoby. Wylegitymowano 64  osoby.  Skontrolowano 97  razy  miejsca
zagrożone występowaniem przestępstw.
Doprowadzono: do Izby Wytrzeźwień – 8 osób, do miejsca zamieszkania – 2 osoby,
do Pogotowia Ratunkowego – 1 osobę, do Schroniska dla osób bezdomnych – 1
osobę, do ogrzewalni w Sosnowcu – 1 osobę oraz  do Komisariatu Policji w  Czeladzi
2 sprawców wykroczenia .
Wykonano 19 konwojów  dokumentów i wartości pieniężnych.  Udzielono 24 razy
pomocy Wydz. UMC i innym jednostkom organizacyjnym.

4.6. Oświata i edukacja.
Przygotowano  „Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny
2018/2019”.
Przygotowywano  wniosek  w  ramach  Ogólnopolskiego  Konkursu  i  Programu
Certyfikacji  Gmin,  Powiatów  i  Samorządnych  Województw  w  celu  otrzymania
certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Przygotowywano wstępnie projekt budżetu placówek oświatowych oraz wydziału na
2020 rok.

Złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej na świadczenie dla nauczycieli
stażystów  „Dobry  start”  oraz  na  pokrycie  kosztów  odprawy  dla  nauczyciela
zwolnionego w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Zweryfikowano,  poprawiono,  przekazano  do  Kuratorium Oświaty,  a  po  uzyskaniu
pozytywnych opinii zatwierdzono aneksy arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

Prowadzono  nadzór  nad  poprawnością  danych  wprowadzanych  przez  placówki
oświatowe do SIO.

Przedszkole Publiczne Nr 1
 1 osoba wykonuje prace społecznie – użyteczne.
 Przedszkole brało udział w ogólnopolskiej akcji  „Sprzątanie świata” pod hasłem

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.
 Zorganizowano Dzień Przedszkolaka.
 Zorganizowano uroczyste obchody nadejścia jesieni.
 Odbyły się zajęcia kulinarne pt. „Przygody Małego Kucharza”.
 Obchodzono Dzień Chłopaka.

Przedszkole Publiczne Nr 4
 Zorganizowano  pokazowe  zajęcia  ruchowe  „Drużyna  Kangura”  w  ramach

ogólnopolskiego  programu  rozrywki  ruchowej  poprowadzone  przez  trenerów  z
Przedszkoliada.pl.

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata 2019”.
 Zorganizowano  Dzień  Kropki,  Dzień  Przedszkolaka,  Dzień  Chłopaka,  Dzień
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Zwierząt.
 Uczestnictwo w przedstawieniu Teatru Skrzat.
 Przedszkole bierze udział  w Ogólnopolskiej  akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”,

cyklu  czytelniczych  spotkań  pt.  „Rodzice/opiekunowie  czytają  dzieciom”,  cyklu
zajęć  literackich  w  Filii  Nr  1  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Czeladzi,  akcji
pozyskiwaniu plastikowych nakrętek zorganizowanej przez Fundację "Kasperek" z
Będzina.

Przedszkole Publiczne Nr 5
 Udział w Akcji „Sprzątanie Świata”.
 Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w ogrodzie przedszkolnym.
 Spotkanie rodzinne w ogrodzie przedszkolnym „Pożegnanie lata” -  spotkanie z

alpakami.
 Obchody Dnia Chłopaka.
 Udział  dzieci  w spotkaniu profilaktycznym „Akademia Uśmiechu”  połączonym z

fluoryzacją zębów.
 Teatrzyk w przedszkolu – widowisko „Kozucha - Kłamczucha” z udziałem dzieci ze

żłobka.
 We wrześniu br. – Rozpoczęcie zagospodarowania ścieżki edukacyjnej w ogrodzie

przedszkolnym w związku z realizacją programu autorskiego „Dziecko badaczem i
odkrywcą” - opisywanie drzew występujących w ogrodzie.

 Urządzanie „Zielonego zakątka przedszkola” - tworzenie ogrodów w słoikach.

Przedszkole Publiczne Nr 7
 W ramach prac interwencyjnych zawarto 1 porozumienie.
 Odbył się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
 Zorganizowano „Czytanie na dywanie” – czytanie przez rodziców i dziadków we

wszystkich grupach wiekowych.
 Kontynuowano comiesięczne spotkania czytelnicze z Miejską Biblioteką Publiczną

(grupa 4-latki, 5-latki ,6- latki).
 Odbyło się  Sprzątanie świata 2019 pod hasłem: „Nie śmiecimy -  Sprzątamy –

Zmieniamy”.
 Zorganizowano powitanie jesieni.
 Odbyła  się  wizyta  pielęgniarki  w  grupie  5-latków (integracyjnej)  –  prelekcja  na

temat zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
 Zorganizowano Dzień Chłopaka;
 Odbyły się zajęcia sportowe w grupie integracyjnej.
 Udział dzieci w audycji muzycznej „Mały Patriota”.

Przedszkole Publiczne Nr 9
 Od września br. staż odbywają 2 stażystki z PUP w Będzinie (do 17 grudnia).
 Prace społecznie użyteczne wykonują 4 osoby.
 Obyło się przedstawienie teatralne aktorów ze śląskiego teatru Kalejdoskop.
 Przedszkolaki uczestniczyły w pokazowych zajęciach sportowych.
 Obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopca.
 Odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”.
 Zorganizowano wizytę policjantów.
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 Zorganizowano wyjazd na wystawę p.t. „Cudowny świat w miniaturze” do obiektu
„Kolejkowo”, zbudowaną w Centrum Handlowym "Europa Centralna".

Przedszkole Publiczne Nr 10
 Udział przedszkolaków w pokazowych zajęciach sportowych Football Academy.
 Zorganizowanie  Dnia  Przedszkolaka,  Dnia  Chłopaka,  Powitania  jesieni,  Dnia

Muzyki, Drzewa, Poczty i Pocztowca, Postaci z Bajek.
 Udział w akcji „Sprzątanie świata 2019”.
 Zgłoszenie  dzieci  6-letnich  do  ogólnopolskich  projektów edukacyjnych  „Zdrowo

jem, więcej wiem”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
 Wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Przedszkole Publiczne Nr 11
 Prace społeczno-użyteczne wykonuje 1 osoba.
 Zorganizowano Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na sportowo.
 Udział w akcji Sprzątanie Świata.
 Przeprowadzony  został  trening  ewakuacyjny  z  udziałem  Powiatowej  Straży

Pożarnej.

Szkoła Podstawowa Nr 1
Sukcesy uczniów: 
 VI miejsce w ¼ Finału Wojewódzkich Igrzysk Dzieci Sztafetowe Biegi Przełajowe

Chłopców.
 III  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  Będzińskiego  w  Sztafetowych  Biegach

Przełajowych.
 II miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci - Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

klas V-VI (zawody na szczeblu miejskim).
 IV miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci - Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

klas V-VI (zawody na szczeblu miejskim).
 Informacje dodatkowe: 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata” klasy VIII A i VIII B.
 Udział  klas  VIII  w  spektaklu  profilaktyki  zintegrowanej  „Archipelag  skarbów”

wpisanego  do  ogólnopolskiego  „Systemu  rekomendacji  programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” nadzorowanego przez KBPN,
PARPA, ORE i IPIN (03.-04.10.2019).

 Realizacja  projektu  „Droga  do  sukcesu”  w  Ramach  Regionalnego  programu
Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

 Pozyskanie 2 monitorów, mebli – krzesła, stoliki, szafy.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Sukcesy uczniów:
 I  miejsce  w  miejskich  igrzyskach  dzieci  w  sztafetowych  biegach  przełajowych

dziewcząt.
 II miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

dziewcząt.
 III miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

dziewcząt.
 II  miejsce  w  miejskich  igrzyskach  młodzieży  szkolnej  w  sztafetowych  biegach
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przełajowych chłopców.
 IV miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej w sztafetowych biegach

przełajowych chłopców.
Informacje dodatkowe/wydarzenia 
 Szkoła  Podstawowa  Nr  2  w  Czeladzi  przystąpiła  do  programu  Erasmus+.

Realizując projekt  pt. "Inside Out" w ramach akcji „KA2 - Edukacja Szkolna”.
 Uczennice SP2 reprezentowały Gminę Czeladź w Powiatowej Olimpiadzie Osób

Niepełnosprawnych w Będzinie.
 Uczniowie klas sportowych uczestniczyli w obozach sportowych.
 Uczniowie  SP2  uczestniczyli  w  Wielkim  Sprzątaniu  Świata.  Tegorocznej  edycji

programu przyświecało hasło „Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”.
 Odbył się III Turniej Siatkówki dla rodziców o Puchar Rady Rodziców.
Prace społeczno-użyteczne
 1 osoba oddelegowana na staż z MOPS-u.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Wydarzenia:
 Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII.
 Wyjazd  klas  VI  a  i  VII  b  -  Wydział  Matematyki,  Fizyki  i  Chemii  Uniwersytetu

Śląskiego  w  Katowicach  na  wykłady  z  pokazami  ciekawych  eksperymentów
fizycznych  „Pod  napięciem”  oraz  „Ogień  wróg  czy  przyjaciel”  (rozwijanie  pasji
naukowych, preorientacja zawodowa);

 Dzień Chłopca (życzenia i upominki).
 Spotkanie z pasjonatem żeglarstwa w ramach doradztwa zawodowego kl. VII a.

Szkoła Podstawowa Nr 4
Wydarzenia:
 Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”.
 Obchody „Dnia Głośnego Czytania”.
 Obchody „Dnia Chłopaka”.
Ponadto:
 Włączenie się w zbiórkę „Okulary dla Afryki”.
 Utworzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.
 Włączenie się  w realizację  projektu edukacyjnego -  innowacja pedagogiczna –

„Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych
 II miejsce w Sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt młodszych

– awans do zawodów powiatowych.
 I miejsce w Sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców młodszych –

awans do zawodów powiatowych.
 I miejsce w Sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt starszych –

awans do zawodów powiatowych.
 V miejsce w ¼ finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych

Biegach Przełajowych Dziewcząt.
 II  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  Będzińskiego  w  Sztafetowych  Biegach

Przełajowych Dziewcząt – rocznik 2005-2006.
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 I  miejsce  w  Mistrzostwach  Powiatu  Będzińskiego  w  Sztafetowych  Biegach
Przełajowych Chłopców – rocznik 2007-2009.

 IV  miejsce  w  ¼  finału  Wojewódzkich  Igrzysk  Dzieci  w  Sztafetowych  Biegach
Przełajowych Chłopców.

Projekty
 Szkolne koło teatralne przystąpiło  do ogólnopolskiego projektu „Teatr  szkolny -

edukacja kulturalna młodego człowieka”  organizowanego przez Studium Prawa
Europejskiego.

 Rozpoczął  się  drugi  rok  realizacji  projektu  „Języki  obce kluczem do otwartego
świata” - przeprowadzono nabór na szkolenia językowe na Cyprze, Malcie oraz w
Londynie, które odbędą się w styczniu 2020 roku (w czasie ferii zimowych).

 Rozpoczęła  się  realizacja  tegorocznego projektu  wymiany  polsko-niemieckiej  –
została  przygotowana  wizyta  w  szkole  partnerskiej  w  Grenzach-Wyhlen,  która
odbędzie się w dniach 10 – 15 października 2019 r.

 Rozpoczęła się realizacja projektu międzynarodowego Erasmus plus „Eat healthy.
Act  responsibly”  wspólnie  ze  szkołami  partnerskimi  z  Litwy,  Macedonii,  Turcji,
Hiszpanii  i  Rumunii  – podpisana została umowa z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji, rozpoczęto działania w szkole.

 Przystąpienie do projektu Dziennika Zachodniego „Gazetka Szkolna”.
Inne wydarzenia w życiu szkoły
 Uczniowie  klasy  1b  rozpoczęli  naukę  języka  niemieckiego  jako  drugiego

obowiązkowego języka obcego.
 Uczniowie klas 1, 2 i 3 rozpoczęli zajęcia z nauki pływania na basenie w ramach

projektu finansowanego przez Stowarzyszenie rodziców uczniów SP5.
 Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w warsztatach z robotyki.
 Szkoła  wzięła  udział  w  akcji  sprzątania  świata  pod  hasłem  „Nie  śmiecimy,

sprzątamy, zmieniamy - Posprzątajmy sobie w głowach by nie śmiecić więcej”.
 Odbył się Europejski dzień języków obcych.
 Z  okazji  Ogólnopolskiego  Dnia  Głośnego  Czytania  szkoła  wzięła  udział  w

ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, a także zorganizowano szkolny
konkurs pięknego czytania.

 Klasa IIIb uczestniczyła w wycieczce do kopalni soli w Wieliczce.

Szkoła Podstawowa Nr 7
Społeczne:
 Przystąpienie  do  projektu  „Czytam  z  klasą”,  „Lekturki  spod  chmurki”,  „Ile

matematyki jest wokół nas?", „Uczymy dzieci programować”.
 Przystąpienie do projektu Lepsza SZKOŁA.
 Udział w akcji Fundacji Nasza Ziemia - zbiórka zużytych telefonów.
 Zainaugurowanie wymiany młodzieży ze szkołą z Niemiec.
Techniczne:
 Wyposażenie gabinetu psychologa.

4.7. Kultura i sport.
Urząd Miasta
22.09.2019 r. - organizacja otwarcia tężni solankowej w Parku Grabek
27.09.2019  r.  -  organizacja  uroczystości  upamiętniających  Dzień  Podziemnego
Państwa Polskiego i rocznicę powołania do życia formacji Szarych Szeregów
29.09.2019 r. - organizacja otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy ul. 21 Listopada
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W opisywanym okresie CTV wyprodukowała 5 filmów.
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą zamieszczał na stronie
internetowej gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził
dokumentację fotograficzną i dokumentację video.
We wskazanym okresie Wydział opracował  1 wydanie miesięcznika samorządowego
„Echo Czeladzi”.

Miejska Biblioteka Publiczna.
Biblioteka aktywnie współpracuje z :
– przedszkolami i szkołami miejskimi,
– Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
– stowarzyszeniami z Czeladzi i Zagłębia: Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, 

Stowarzyszeniem Czeladź Biega, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajo-
znawczym w Sosnowcu organizując zajęcia, warsztaty, spotkania i odczyty.

A.  Spotkania.  
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 1 spotkanie
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 1 spotkanie
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk w ramach DKK
- Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher - promocja Sagi nadmorskiej
- Scena Poetycko-Muzyczna Akwamaryn- program edukacyjny Muzyka odcieni  cz.2

(o malarstwie światowym)
- W Obiektywie życia, czyli Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce – Ewa Kwaśniak -

człowiek pasji
- V Ogólnopolska Noc Bibliotek

B.  Warsztaty.
- Podusiowe szaleństwo – warsztaty rękodzieła dla Seniorów 60+ Seniorzy w akcji!!!

w ramach projektu Czeladzki Fundusz Senioralny
-  Czeladzki Piotruś – 3 spotkania Mocnej Grupy Seniorów 60+ w ramach projektu

Czeladzki Fundusz Senioralny
- MiksSenior – 1 warsztaty dla seniorów

C.  Wystawy.  
- Maria Nogajowa - bibliotekarz, artysta, społecznik: w 120. rocznicę urodzin (01.10. -

30.11.2019)
- Jan Micior – wystawa malarstwa (02.10. - 31.10.2019)

D.  Wystawki.
- Wystawki okolicznościowe - 4 wystawki: Pisarz walczący w kampanii wrześniowej

-T. Dołega-Mostowicz;Światowy Dzień turystyki; Ambroży Korczbok Rożek, czyli Mi-
kołaj Rej; Magdalena Majcher – autorka z Czeladzi; wszystkie agendy biblioteczne.

 E.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
-  Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji  Cała Polska Czyta Dzieciom -  

3 spotkania; wszystkie agendy biblioteczne
- Lekcja biblioteczna Spotkanie z książką – 3 lekcje
-  Zajęcia  literacko -  plastyczne dla  przedszkoli  i  szkół  -  3 spotkania;  Kto się  boi

dentysty?; Śmieszne buźki. Dzień Emotikona; Drzewka z popcornu. Dzień drzewa;
wszystkie agendy biblioteczne
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- Ja Czytam – Dyskusyjny Klub Edukacyjny: Ciasto jak księżycowy krater -bajka 
terapeutyczna – 2 spotkania

- Plansza! -gry planszowe dla dzieci i młodzieży
- Kartka, kredki i skarpetki – zajęcia plastyczne dla dzieci

F. Inne
- Podwieczorek z planszówką -  1 spotkanie dla seniorów 
- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi – 1 spotkanie
- Co w książkach piszczy? - słuchanie audiobooków w DPS Senior – 4 spotkania
- Czeladzkie Senioralia 2019

G. Promocja instytucji i miasta
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach bibliotecznych 

zamieszczanych na łamach Echa Czeladzi i stronie internetowej oraz fb miasta
- przygotowywanie relacji z wydarzeń bibliotecznych w mediach społecznościowych
- aktualizacja strony internetowej  Biblioteki
- promocja wydarzeń  bibliotecznych na Facebook’u

H. Uniwersytet Trzeciego Wieku.  
- Spotkanie organizacyjne – GSW Elektrownia

I. Kopalnia Kultury.
Wydarzenia:
02.09.2019 r. - Rozpoczęcie Roku Szkolnego SP 7  
07.09.2019 r. - Urodzinowa Prywatka na Piaskach  
14.09.2019 r.  - Spektakl teatralny "Ostatnia wola papy"  
29.09.2019 r.  - Wystawa charytatywna Renaty Domagalskiej  

Regularne kino w weekendy dla dzieci i dorosłych.
02.10.2019 r.  - Senioralia ,,Wesele"                                               
19.10.2019 r.  - Uniwersytet Dziecięcy  
20.10.2019 r.  - Spektakl teatralny: Prywatna klinika -  planowany

J.  Czytelnictwo.
Do  30  września  2019  r.  wszystkie  placówki  czeladzkiej  biblioteki  zarejestrowały
5.145 czytelników, z czego 1.528 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili
bibliotekę   66.346 razy, wypożyczyli 119.702  książek, udzielono im  4.763 informacji

i  udostępniono 13.074  egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 3.215  płyt
CD  i zbiorów specjalnych oraz  1.292 kaset „książki mówionej”. Od początku roku 
z Internetu skorzystało 2.883 osób.  
 
Do  09  października  2019  r.  do  zbiorów  Biblioteki  przybyło  3.907  wol.  książek  
(z darów 1.259) o wartości 88.055,85 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 109
egz.  zbiorów  specjalnych  –  audiobooków   na  kwotę   1.986,35  zł.   
Otrzymaliśmy  grant  ze  środków  finansowych  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego  jako  dofinansowanie  zadania  w  ramach  Programu  Wieloletniego
„Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa”  –  Priorytet  1  :  Zakup  nowości
Wydawniczych dla bibliotek publicznych  w kwocie 19.280,00 zł. Do chwili obecnej
zakupiono 721 wol. na kwotę 16.313,01 zł.
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Baza  bibliotecznego  systemu  komputerowego  SOWA  na  dzień  09.10.2019  r.
zawierała 124.933 opisów inwentarzowych ( od stycznia 2019 r. wprowadzono  5.958
opisów). 

Muzeum Saturn.
A.Wystawy 
Pałac pod Filarami: 
- 14.08.2019 – 25.09.2019  -  "Zagłębie  Powstań  Śląskich.  Zagłębie  Dąbrowskie

wobec  I Powstania  Śląskiego"  wystawa  plenerowa  prezentowana  na  Rynku  w
Czeladzi.  Organizatorem  ekspozycji  jest  Instytut  Zagłębia  Dąbrowskiego  i Pałac
Schoena  Muzeum w Sosnowcu,  wystawa powstała  przy  współpracy  z  Muzeum
Saturn. 

- 06.09.2019 - 13.10.2019 – „Czeladź w projektach architektonicznych”. Wystawa ze
zbiorów  Muzeum  Saturn  w  Czeladzi,  Archiwów  Państwowych  w Katowicach  i
Kielcach oraz archiwum parafii pw. św. Stanisława BM oraz parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej. 

-  18.10.2019  –  01.12.2019  –  „Drewniana  Czeladź.  Miasto  którego  już  nie  ma?”.
Wystawa  jest  efektem  projektu  badawczego  realizowanego  przez  Towarzystwo
Powszechne  Czeladź  przy  wsparciu  merytorycznym  Muzeum  Saturn.  Zadanie
współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

GSW „Elektrownia”:
- 05.09.2019 - 29.09.2019 –  „Energia – Napięcia” – ogólnopolska zbiorowa wystawa

grafiki organizowana przez Stowarzyszenie Intergrafia. Wernisaż 18.09.
- 05.09.2019 - 29.09.2019 –  „Dwoistość świata”  –  wystawa zbiorowa prezentująca

malarstwo, grafikę, fotografię i poezję 57 artystów.
- 03.10.2019 - 31.10.2019 – Krystyna Balińska: malarstwo. Wernisaż 03.10.

B.Koncerty 
Pałac pod Filarami
Cykl „Muzyczne Piątki”:
-  27.09.2019  – „Tyle  słońca…  największe  przeboje  Anny  Jantar”  koncert

w wykonaniu Joanny Smajdor.
- 25.10.2019- „Rozrywkowo i  klasycznie” koncert  duetu fortepianowego Dombrova

Piano Duo.

C.Wykłady i prelekcje
Pałac pod Filarami:
-  02.10.2019 -  Czeladzki  Salon Historyczny:  „Aleksander  Dumas w Mysłowicach.

Opowieść o miłości i tajemniczej zbrodni” – prelekcja Alicji  Zdziechiewicz, autorki
książki „Paryżanin na Śląsku, czyli Aleksander Dumas o Mysłowicach”.

- 11.10.2019 - Wieczory Historyczne na Saturnie: „Napoleon Bonaparte jakiego nie
znamy” – wykład prof. dr hab. Dariusza Nawrota.

Muzealna Akademia Seniora (zajęcia prowadzone przez pracowników Muzeum Sa-
turn)
- 15.10.2019 - „Kobiety w obrazach” – Stefania Lazar
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D. Warsztaty 
Pałac pod Filarami:
Muzealny Klub Juniora– warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik 
- 06.10.2019 -„Guzik z pętelką”

E. Wydarzenie okolicznościowe
Pałac pod Filarami:
- 21.09.2019 - Rekonstrukcja historyczna w roku 100. rocznicy wybuchu I Powstania

Śląskiego. „Potyczka na Saturnie 1919”. Widowisko z udziałem grup rekonstrukcyj-
nych SRH „Rok 1920”, Rowery Zabytkowe Zabrze, GRH Bellum oraz komentarzem
naukowym prof. dr. hab. Dariusza Nawrota. Wydarzenie wzbogaciła wystawa sprzę-
tów i rowerów z epoki, pokaz mody kobiecej z okresu międzywojennego oraz efek-
towne ćwiczenia powstańców z bronią.

F. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn
- Informator muzealny „Oficyna Saturnowska” 2/3
- Kalendarz Historyczny na rok 2020

G. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie:
GSW „Elektrownia”
- 28.09.2019 - spotkanie członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w ramach obchodów Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa.
- 2.10.2019 - Uniwersytet Trzeciego Wieku: spotkanie organizacyjne u progu nowego

roku akademickiego.
- 6.10.2019 - spotkanie Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy

H. Projekty badawcze:
-  współpraca  i  spotkania  z  podmiotami  współrealizującymi  z  Muzeum  projekt

przybliżający  historię,  specyfikę  oraz  zabytki  architektoniczne  różnych
miejscowości naszego regionu,

-  aktualizacja  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  informacji  dotyczących
czeladzian – ofiar II wojny światowej,

-   projekt badawczy „Drewniana Czeladź.; Miasto którego już nie ma?” prowadzony
we współpracy z Towarzystwem Powszechnym Czeladź

I. Projekty społeczne:
-  udział  Muzeum  w  projekcie  „Śląskie.  Dla  seniora”  -  prowadzenie  Muzealnej

Akademii Seniora

J.  Współpraca:
- udział  w  projekcie  „Wiki  Zagłębie”  wzorowanym  na  „Wikipedii”  gromadzącym

informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego),
- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki  Województwa Śląskiego działającym

przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,
- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,-
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach,
- współpraca z Instytutem Zagłębia 
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- współpraca z Muzeum Śląskim
- współpraca z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
- kwerenda dla Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi do wystawy o Marii Nogajowej

K. Promocja instytucji i miasta:
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach muzealnych zamieszczanych

następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-
u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl,

- aktualizacja strony internetowej  Muzeum i GSW „Elektrownia”,
- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u,
- promowanie  GSW  „Elektrownia”  za  pomocą  portalu  Szlaku  Zabytków  Techniki,

bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”

L. Inne:
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek
- realizacja  na  bieżąco  -  przekazywanie  informacji  i  stosownych  dokumentów

o działalności i planach Muzeum
- konserwacja zbiorów muzealnych
- malowanie wnętrz GSW „Elektrownia”
- koszenie trawy na cmentarzu żydowskim w Czeladzi
- przygotowanie śpiewnika „Dla Ciebie śpiewa, Polsko!”

Ł. W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 1029 osób. 
„GSW  „Elektrownia”  –  680  zwiedzających  ogółem osób,  z  czego  zwiedzających
indywidualnie  644, w tym z Telecentrum skorzystały   36  osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy spor-
towe i spotkania okolicznościowe:
 21.09.2019 roku – VI Mistrzostwa Czeladzi w Jeździe na Rolkach – organizator

MOSiR Czeladź, Radni Miasta Czeladź
 05.10.2019 roku – I Czeladzka Olimpiada Seniorów – organizator MOSiR Cze-

ladź, Radni Miasta Czeladź
Zawodnicy sekcji biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź wzięli udział w
następujących imprezach sportowych na wyjeździe:
 21.09.2019  roku  –  Ogólnopolskie  Biegi  Przełajowe  i  Nordic  Walking  „Jesień

2019” Bobrowniki Rogoźnik
 22.09.2019 roku – Ogólnopolskie Bieg Abstynenta „Parzymiechy 2019”
 31.09.2019 roku – Ogólnopolski Cross „SATURNA” Czeladź 2019
 04.10.2019 roku – Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji i Służb Mundurowych w Bie-

gach Przełajowych i Nordic Walking Hutka k/ Zawiercia
 06.10.2019 roku – Maraton Silesia – „Katowice 2019”

KS GÓRNIK PIASKI
Klasa okręgowa 2019/2020, grupa: śląska IV (Katowice-Sosnowiec)
14.09.2019 roku  - Szczakowianka Jaworzno - KS Górnik Piaski - 7:0
22.09.2019 roku  - Zagłębie II Sosnowiec - KS Górnik Piaski - 3:0
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28.09.2019 roku - KS Górnik Piaski - Górnik Wojkowice - 0:8
05.10.2019 roku - Podlesianka Katowice - KS Górnik Piaski - 8:0

CKS CZELADŹ
Patrick Klasa A 2019/2020, grupa: Sosnowiec
14.09.2019 roku  - CKS Czeladź - KS Preczów - 4:1
21.09.2019 roku - Zagłębiak Tucznawa - CKS Czeladź 3:3
28.09.2019 roku - CKS Czeladź - Unia Ząbkowice - 3:3
05.10.2019 roku  - Przemsza Okradzionów - CKS Czeladź - 4:3

4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.
Urząd Miasta.
 Ogłoszono  I  przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż  niezabudowanej

nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Chmielnej oznaczonej
numerem działki  159/5  arkusz mapy 4 o powierzchni 0,1633 ha. 
Cena wywoławcza  wynosi 240.000,00 złotych. Termin przetargu 24.10.2019 r. 

 Ogłoszono  I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  niezabudowanej
nieruchomości  gruntowej,  położonej  w Czeladzi  przy ulicy Rynek oznaczonej
numerem działki  93/3  arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0268 ha. 
Cena wywoławcza  wynosi 110.000,00 złotych. Termin przetargu 08.11.2019 r. 

 Ogłoszono  I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Rynkowej oznaczonej
numerem działki  303  arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0620 ha. 
Cena wywoławcza  wynosi 250.000,00 złotych. Termin przetargu 08.11.2019 r.

 Sporządzono 4 umowy dzierżawy.
 Przyjęto i zweryfikowano 14 wniosków z czego 9 o najem lokali mieszkalnego na

zasadach  ogólnych,  1  o  zmianę  dotychczas  zajmowanego  lokalu  w  trybie
wcześniejszym niż  wynika to  z  listy  zasadniczej  osób oczekujących na lokal  z
zasobu Gminy Czeladź.

 Wydano  84  zaświadczenia  potwierdzające  przekształcenie  prawa  użytkowania
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - na
podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1726 z późn.
zm.) 

 Wysłano 61 zawiadomień do użytkowników wieczystych w sprawie zmiany stawki
procentowej stosowanej do ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych garażami w związku z wejściem w życie zmian do
ustawy o gospodarce nieruchomościami (art.72 ust3 pkt. 3b).

 Oddano w trwały zarząd nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka nr 25 arkusz mapy 31 położoną pomiędzy ul. Legionów i ul. Spor-
tową w Czeladzi, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi.

 Na podstawie  decyzji  Wojewody  Śląskiego  nabyto  prawo własności  działek  nr
67/11 i nr 99 o łącznej powierzchni 0,0632 ha.

 Złożono  3  wnioski  do  Wojewody  Śląskiego  o  stwierdzenie  nabycia  prawa
własności do działek nr 64/29, 227/1 i 122/9.
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 Sprzedano 3 lokale komunalne wraz z udziałem we własności gruntu przy ulicach
Waryńskiego,  Reymonta  i  Grodzieckiej  na  rzecz  najemców  za  cenę  łącznie
180.403,20 zł.

CTBS – ZBK Sp. z o.o.
Wspólnoty Mieszkaniowe
 Wymieniono drzwi wejściowe w budynku wspólnoty przy ul.  17 Lipca 24 oraz

drzwi na strychu w budynku wspólnoty przy ul. Tuwima 19-21-23.
 Wykonano instalację domofonową w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wa-

ryńskiego 31-33.
 W okresie sprawozdawczym w kolejnych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

wymieniono wodomierze na wodomierze z modułem radiowym.
 Wykonano remont  schodów wejściowych w budynkach Wspólnot  Mieszkanio-

wych ul. Armii Krajowej 22 oraz ul. Grodziecka 4ab.
 W okresie sprawozdawczym w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano

dodatkowe prace kominiarskie polegające m.in. na montażu nasad na przewody
kominowe, udrożnieniu oraz uszczelnieniu przewodów kominowych.

 Naprawiono elewację w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego
31-33.

 W okresie sprawozdawczym działania zarządcy skupiały się także na pracach
związanych z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, uciepłownieniem budyn-
ku oraz  remontem dachu w budynku Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy ul.  War-
szawskiej 6.

 Podczas okresu sprawozdawczego usuwano drobne usterki dekarskie na budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych takie jak naprawa oraz wymiana rynien oraz rur
spustowych, czyszczeniu oraz uszczelnianiu rynien jak również obróbek blachar-
skich.

 Na bieżąco  usuwane  są  drobne  usterki  w  postaci  regulacji  samozamykaczy,
drzwi oraz montażu stopki.

 W okresie sprawozdawczym zamontowano nowe ławki oraz dokonano renowacji
starych ławek usytuowanych na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

 Działania Zarządcy skupiały się również na uprzątnięciu, dezynfekcji oraz deraty-
zacji części wspólnych budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych.

Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o. 
 Remont piecy kaflowych w 2 lokalach. 
 Wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach.

4.9. Ład i porządek (zieleń miejska).
CTBS – ZBK Sp. z o.o.
Na terenie wokół budynków wspólnot mieszkaniowych dozorcy prowadzą jesienne
porządki w postaci grabienia i wywozu liści. Praca firm jest na bieżąco nadzorowana
przez służby zarządcy.

MZGK.
W ramach bieżącej działalności wykonano:
 naprawę ubytków dróg gminnych,
 wyrównanie i utwardzanie dróg gruntowych,
 bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach
 sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca
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 uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek 
kanalizacyjnych, pokryw studni w drogach,

 obsługa imprez miejskich (przewóz sprzętu, sprzątanie)
 bieżące utrzymanie transportu,
 bieżący nadzór nad targowiskiem miejskim i cmentarzem komunalnym.

5. Inne informacje.
W dniach od 20 do 22 września 2019r.  na terenie miasta została  zorganizowana
akcja Sprzątania Świata 2019 - Polska, pod hasłem " Nie śmiecimy - Sprzątamy -
Zmieniamy".  W  akcji  uczestniczyły  czeladzkie  placówki  oświatowe  (szkoły,
przedszkola).  Wcześniej  rozdane  zostały  materiały  potrzebne  do  akcji  (worki,
rękawice, nagrody w postaci słodyczy).

W dniach od 1 do 15 października w mieście przeprowadzana jest jesienna akcja
deratyzacji.

Udzielono  19  dotacji  do  modernizacji  źródła  ciepła  oraz  3  do  zastosowanie
odnawialnych źródeł energii.

W  wyniku  ogłoszonego  ponownie  przetargu  nieograniczonego  na  odbieranie  i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminie składania ofert wyznaczonym
na dzień 2 października 2019r. wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwa ich badanie.

Wojewoda  Śląski  przedłużył   do  31  października  2019r.  postępowanie
administracyjne w sprawie pomnika „Górników” zlokalizowanego w parku przy ul.
Sikorskiego.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 1 w Czeladzi wystąpiła z wnioskiem o
udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź w roku 2020 na dofinansowanie robót
budowlanych polegających na wymianie  pokrycia  dachowego,  wykonanie  nowych
obróbek  blacharskich  oraz  montaż  nowych  rynien  dachowych  i  rur  spustowych.
Całkowity koszt prac według kosztorysu inwestorskiego wynosi 117 595,23 zł brutto. 

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 25.09.2019 wybrał do dofinansowania projekt
pn.  „Alternatywne  źródła  energii  dla  Kopalni  Kultury  w  Czeladzi”.  Wartość
dofinansowania do kwoty 112 994,75 złotych. Projekt przewiduje montaż 88 ogniw
fotowoltaicznych na dachu budynku Kopalni Kultury.

W ramach inicjatywy WiFi4EU złożono wniosek o bon o wartości 15 tys. Euro na
pokryciu  kosztów  zainstalowania  hotspotów  Wi-Fi  w  miejscach  publicznych  na
terenie gminy.

Stan przedsiębiorców na dzień 30  września  2019 r. wg CEIDG wynosił 2012
podmiotów + 268 wpisów niezweryfikowanych.
W okresie od 02.09.2019 r. do 30.09.2019 r. dokonano 6 wykreśleń wpisów z CEIDG.
Zarejestrowano 8 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 83 zmiany.

Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł za okres od września 
do października 2019
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1.
Il

ość wody sprzedanej w m-cu wrześniu 2019 r. – 107 750,00 m3

2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 7 szt. 
3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 8 szt.
4. Uzgodnienia projektów – 1 szt.
5. Warunki techniczne dla subliczników – 2 szt.
6. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 4 szt.
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 1 szt.
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 9 szt.
9. Określenie granic eksploatacji – 17 szt.
10. Awarie wodociągowe – 12 szt.
11. Awarie kanalizacyjne – 2 szt.
12. Udrożnienia kanalizacji sanitarnej – 14 szt.
13. Czyszczenie studni – 3 szt.
14. Wypompowano 31 szamb.
15. Wymiana wodomierzy głównych – 29 szt.
16. Wymiana subliczników – 3 szt.
17. Montaż nakładek radiowych – 77 szt.
18. Wymiana nakładek radiowych – 1 szt.
19. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 2 szt.
20.  Likwidacja wodomierzy – 3 szt.
21. Plombowanie wodomierzy głównych – 1 szt.
22. Plombowanie subliczników – 1 szt.
23. Rozpoczęto budowę wodociągu PE ᴓ160 w ul. Rolniczej.
24. Wykonanie wcinki do wodociągu w ul.: Kombatantów oraz Staropogońskiej.
25.  Wymiana/montaż zasuwy w ul.: Reymonta oraz Legionów.
26. Odcięcie przyłącza wody w ul. Kilińskiego.
27. Odtworzenie nawierzchni w ul.: Auby, Ogrodowa, Legionów oraz Miła.
28. Prace porządkowe po awariach w ul.: Krakowska, Słoneczna, Szpital Powiatowy,

Powstańców Śląskich .
29. Płukanie końcówek na bieżąco.
30. Korelowanie sieci na bieżąco.
31. Rozpoczęcie deratyzacji na terenie miasta Czeladź.
32. Przygotowanie pomieszczenia pod planowany zakup paczkomatu wody.
33. Naprawa pompy ciśnienia w Mercedesie Akssor ( WUKO).
34. Prace przetargowe dotyczące zakupu dwóch agregatów prądotwórczych. 
35. Wykonanie renowacji budynku ZH. Nowopogońska.
36. Wykonanie nowego poszycia dachu na pompowni ścieków przy ul. Betonowej.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec
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Źródła własne:
Studnie –  Przełajka, Grodziec-

ka, Szpitalna

Woda zakupiona GPW

ilość % udział Ilość % udział

WRZESIEŃ 2019 94 311,00 84,7 14 431,00 15,30



Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres
od 1 września do 30 września 2019 r.

DU-RM.0002.12.2019

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym

W miesiącu wrześniu  zgodnie z ramowym planem Pracy Rady Miejskiej w Czeladzi odbyło się 5
posiedzeń komisji zgodnie z ramowymi planami pracy komisji.

• Komisja Statutowo - Regulaminowa w dniu 25 września 2019 r.
• Komisja Finansowo – Budżetowa w dniu 25 września 2019 r.
• Komisja Edukacji , Kultury i Sportu w dniu 23 września 2019 r.
• Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 24 września 2019 r.
• Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 24 września 2019 r.

______________________________________________________________________________
Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym
Dnia 16 września  2019 r.  odbyła się  XIV Sesja Rady Miejskiej  zwołana na wniosek Burmistrza
Miasta, na której została podjęta 1 uchwała.

W dniu 25 września 2019 r.  zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej odbyła się XV Sesja
Rady  Miejskiej,  na  której  rada  podjęła  17  uchwał,  w  tym  3  uchwały  podlegały  publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
________________________________________________________________________________
W sprawozdawczym okresie do Rady Miejskiej wpłynęło:
1. Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania dotyczącego Uchwały Nr XII/158/2019 Rady Miejskiej
w Czeladzi w sprawie utworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Czeladź.
Do zawiadomienia zostało złożone wyjaśnienie DU-RM.0711.36.2019, o dokonaniu poprawy we
własnym zakresie.
Śląski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 10 października Nr NP.II.4131.1.599.2019 wydał decyzję
umarzającą.
________________________________________________________________________________
Interpelacje i zapytania radnych w okresie sprawozdawczym
Ogólnie za okres od 1 września  do 30 września  wpłynęły 4 zapytania/interpelacje radnych Rady
Miejskiej.  

 W  terminie  od  27-28  września  br.  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  uczestniczyła  w  szkoleniu  
w ramach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Moćko





Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art 18 ust 1 i art 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. 
poz. 506 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuję:

§ 1. 1. Rada Miejska powołuje komisje skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020- 2023 w składzie: 

1) .........................

2) .........................

3) .........................

4) .......................

2. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023 do sądów 
powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin głosowania w wyborach na ławników w kadencji 2020 - 2023 zgodnie 
z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia....................2019 r.

Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 - 2023

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Radni, wybierają: 

1) 4 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych, spośród 3 kandydatów

2) 3 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach rodzinnych, spośród 
1 kandydata

3) 4 ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, spośród 
3 kandydatów

4) 2 ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie do orzekania w sprawach rodzinnych, spośród 2 kandydatów

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. 1.  Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla 
każdego sądu. 

2. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem 
czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Czeladzi i rozdaje je 
radnym.

§ 3. 1.  Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według 
listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzucają do niej karty do głosowania. 

2. Podczas głosowania urna do głosowania znajduje się na widocznym miejscu umożliwiającym radnym 
tajne (dyskretne) dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania.

§ 4. 1.  Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza 
protokół, który podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. 

2. Wyniki wyborów ogłaszane są poprzez odczytanie protokołu na sesji.

§ 5. 1.  Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady. 

Rozdział 2.
Zasady głosowania w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie 

wybieranych ławników. 

§ 6.  Karty do głosowania, sporządzone odrębnie dla każde Sądu, według jednolitej formy, zawierają 
treść:„Karta do głosowania, w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach” oraz "Karta do 
głosowania, w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie" oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na 
ławnika?” Poniżej, w kolejności alfabetycznej imię i nazwisko kandydata . Obok, każdego nazwiska, z prawej 
strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: "tak", druga „nie" 

§ 7. 1.  Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku "X" 
w kratce "tak„ opowiadając się w ten sposób za wyborem , lub w kratce ”nie" opowiadając się w ten sposób 
przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. 
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2. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie kandydata (głos neutralny, tzw. 
wstrzymujący się) jeżeli radny na karcie do głosowania:

1) postawi przy nazwisku kandydata znak"X„ jednocześnie w kratce "tak", jaki w kratce "nie";

2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku "X„ w kratce ”tak" ani "nie" ;

3) wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust 1

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

4. Karty całkowicie przedarte Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę i uważa za nieważne.

§ 8. 1.  Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał ( zgodnie z § 5 
Regulaminu) więcej głosów, znaków „X” w kratce "tak„ od sumy znaków ”X" w kratce  "nie" 

§ 9. 1.  Komisja skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego sądu, w których określa co najmniej: 

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania biorących udział w głosowaniu;

2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;

3) ilość wydanych radnym kart do głosowania,

4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano 
karty do głosownia, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności).

5) liczbę głosów ważnych z dokonaniem wyboru i bez dokonania wyboru.

6) kolejno, imię (imiona)  nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę otrzymanych głosów.

2. Komisja, odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi  mogące mieć wpływ na wynik 
głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia 
procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzania protokołu.
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Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego 
w Będzinie na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) 
oraz art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 52), po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu Okręgowego 
w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie, po zapoznaniu się z protokołami komisji skrutacyjnej 
z przeprowadzonych wyborów tajnych

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, 
w osobach: 

1) do orzekania w sprawach karnych 3 ławników: 

a) 

b) 

c) 

2) do orzekania w sprawach rodzinnych 1 ławnik:

a) 

§ 2. Stwierdza się, ze w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Będzinie, 
w osobach:

1) do orzekania w sprawach rodzinnych 2 ławników: 

a) 

b) 

2) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników: 

a) 

b) 

c) 

§ 3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czeladzi, którego zobowiązuje 
się do przekazania listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi Prezesowi Sądu Okręgowego 
w Katowicach oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Będzinie w nieprzekraczalnym terminie do końca 
października 2019 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art 18 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art 6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala co następuję:

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta Czeladź jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, 
petycję z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/ godz., budowa 
przejścia dla pieszych oraz chodnika. 

§ 2. Zawiadamia się osobę wnosząca petycję o przekazaniu petycji według właściwości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

13 września 2019 r. do Rady Miejskiej w Czeladzi wpłynęła petycja w sprawie ograniczenia prędkości,

budowy oznakowanego przejścia dla pieszych oraz chodnika dla pieszych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi na sesji w dniu 25 września br. przekazała petycje do łączonej

komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Na wspólnym posiedzeniu komisje podjęły wniosek, iż Rada nie jest organem właściwym do rozpatrzenia

przedmiotowej petycji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności prawne i faktyczne Komisja Skarg Wniosków i Petycji oraz

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej wnioskuje, by Rada Miejska uznała, iż zasadnym jest przekazanie

przedmiotowej petycji organowi właściwemu , to jest Burmistrzowi Miasta Czeladź.
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Projekt

z dnia  11 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. 
Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą 

KDG oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź uchwalonego Uchwałą nr XXV/336/2016 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016r. rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a także o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. 

Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG 
oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. Zakres i cel planu

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części niniejszej uchwały „planem” 
obejmuje obszar o powierzchni około 142,6 ha, którego granice, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/466/2017 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, 
nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczoną w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź, wyznaczają:

1) od północy  – istniejący nasyp kolejowy;

2) od wschodu – ulice Wiejska i Nowopogońska;

3) od południa - granica administracyjna z miastem Sosnowiec;

4) od zachodu - droga główna relacji północ-południe wyznaczona w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź.

2. Celem przepisów szczegółowych dotyczących regulacji dla obszaru objętego planem, jest określenie 
zasad kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności:

1) rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, umożliwiających uporządkowanie struktury terenów 
mieszkaniowo-usługowych oraz przestrzeni publicznych, zasad funkcjonowania docelowego systemu 
obsługi komunikacyjnej oraz obsługi sieciami infrastruktury technicznej;

2) rehabilitacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zachowanie i ochrona terenów zieleni oraz 
zachowanie istniejącej zieleni urządzonej;
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3) ochronę interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie zaspokojenia potrzeb społeczności;

4) ochronę istniejącej historycznej tkanki.

§ 2. Forma planu

1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej tekst planu oraz w części 
graficznej, którą stanowi Załącznik Nr 1 - rysunek planu, edytowany w skali 1 : 1 000.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia niebędące ustaleniami planu:

1) Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej;

2) Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące sposobu realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Rysunek planu sporządzono na elektronicznej urzędowej mapie zasadniczej Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Będzinie, zawierającej obszar objęty planem wraz z jego niezbędnym 
otoczeniem.

4. Na rysunku planu zamieszczono wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czeladź” przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
19 maja 2016 r.

5. Rozwiązania przestrzenne zawarte na rysunku planu i odpowiadające im ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale, uwzględniają uwarunkowania wynikające z obowiązujących dokumentów planistycznych 
(opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków 
finansowych uchwalenia planu).

6. Obowiązujący po uchwaleniu i wejściu w życie plan (tekst i rysunek planu) zostaje zapisany na nośniku 
informatycznym w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek jego zmiany – zapis ten posiada cechę oryginału.

7. Ustalenia planu zawarte w części tekstowej i graficznej obowiązują łącznie.

8. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 3. Objaśnienia

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę;

2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1. 
niniejszej uchwały;

3) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, inne niż 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem do niniejszej uchwały 
(Załącznik Nr 1), o którym mowa w § 2. niniejszej uchwały;

5) terenie – rozumie się przez to obszar o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym i  numerem 
wyróżniającym go spośród innych terenów;

6) przeznaczeniu terenu – rozumie się przez to funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz 
rodzaje działalności dopuszczone na tym terenie;

7) działce budowlanej – rozumie się przez to definicję zamieszczoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) zabudowie istniejącej – rozumie się przez to zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących 
w obszarze planu na dzień jego uchwalenia oraz zabudowę dopuszczoną w ostatecznych decyzjach 
o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie – obowiązujących w obszarze planu na dzień jego uchwalenia 
oraz innych budynków i obiektów budowlanych, których budowa w dniu wejścia w życie niniejszego 
planu, będzie możliwa na podstawie zgłoszenia;
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9) powierzchni całkowitej zabudowy – rozumie się przez to wskaźnik, który wyraża sumę powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków mierzoną po 
obrysie zewnętrznym ścian oraz powierzchni rzutu wiat;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to liniowe oznaczenie graficzne, wyznaczające 
maksymalny zasięg obszarowy wznoszenia naziemnych części budynku; dopuszcza się wysunięcia przed 
ustalone w planie linie zabudowy na maksymalną odległość do 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, 
zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, warstwy 
termoizolacji oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią, schodów zewnętrznych, 
pochylni dla niepełnosprawnych;

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to urządzenia magistralne i rozdzielcze, 
w szczególności: wszelkiego rodzaju rurociągi, przewody, komory zasuw, kable, kanalizacje kablowe, 
światłowody, sieci napowietrzne, słupy, wieże, maszty i urządzenia telekomunikacyjne, pompownie sieci 
wodociągowej, pompownie ścieków, podczyszczalnie ścieków, lokalne urządzenia do gromadzenia 
i oczyszczania ścieków, stacje elektroenergetyczne SN/nn, rozdzielnie elektryczne i szafki telefoniczne, 
stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, lokalne kotłownie, stacje wymienników ciepła, ogniwa fotowoltaiczne 
itp., definicja ta nie obejmuje urządzeń źródłowych, w szczególności takich jak: ujęcia wody, stacje 
wodociągowe, grupowe lub miejskie oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie 
i stacje elektroenergetyczne WN/SN [GPZ, RPZ], składowiska odpadów, spalarnie odpadów i inne tego 
typu obiekty unieszkodliwiania odpadów, centrale telefoniczne (z wyjątkiem zakładowych);

12) dojazdach - rozumie się przez to istniejące lub konieczne do wykonania ciągi komunikacyjne, które są 
lub będą niezbędne dla zapewnienia dostępu do działek i obiektów budowlanych; przebieg tych ciągów jest 
ustalany w trakcie sporządzania projektu budowlanego inwestycji oraz sporządzania projektów podziału 
terenu na działki budowlane;

13) parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – dotyczących 
każdorazowo stanu docelowego, obejmującego łącznie zabudowę istniejącą i projektowaną – chyba 
że z przepisów szczegółowych niniejszej uchwały wynika inaczej – rozumie się:

a) maksymalną wysokość zabudowy – pionowy wymiar obiektu budowlanego liczony w metrach od 
najniższego poziomu terenu przylegającego do tego obiektu do najwyższego jego punktu, a w przypadku 
obiektów budowlanych będących budynkami – maksymalną wysokość budynku, wyrażoną w metrach, 
mierzoną stosownie do przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,

b) geometrię dachów – rodzaj i kształt dachów (w szczególności dach płaski, jedno- lub wielospadowy, 
symetryczny, uskokowy, pilasty itd.), w tym kąty nachylenia połaci dachowych,

c) gabaryty projektowanej zabudowy – minimalną szerokość elewacji frontowej budynków (elewacja 
frontowa obiektu – należy przez to rozumieć tę elewację, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub 
dojścia do obiektu z którego ten obiekt jest najbardziej eksponowany),

d) wskaźnik intensywności zabudowy – który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki 
budowlanej,

e) wskaźnik powierzchni zabudowy – który wyraża procentowy udział powierzchni zabudowanej łącznie 
z wszystkimi obiektami istniejącymi i projektowanymi do powierzchni działki budowlanej, 

f) powierzchnię biologicznie czynną – wyrażoną jako procentowy udział w całkowitej powierzchni działki 
budowlanej nawierzchni, którą należy rozumieć jako teren biologicznie czynny, stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

g) zasady lokalizacji budynków – określające minimalną odległość od linii rozgraniczającej drogi, do 
której przylega działka budowlana, wyznaczonej na rysunku planu, pomiędzy linią rozgraniczającą drogi 
a nieprzekraczalną linią zabudowy;

14) terenach zabudowy usługowej – rozumie się przez to funkcje budynków i terenów – w niniejszym planie 
– głównie w dziedzinach: administracji (budynki administracyjne i biurowe), handlu, gastronomii, sportu 
i rekreacji, usług zdrowia i opieki społecznej, usług kultury oraz służb publicznych, kultury, nauki, 
szkolnictwa (usługi oświaty), wystawiennictwa, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, siedzib 
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stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych, consultingowych, 
instytucji gospodarczych, oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, 
a mają charakter usługowy, za wyjątkiem usług z branży motoryzacji i obsługi komunikacyjnej (obiekty 
budowlane i urządzenia obsługi technicznej motoryzacji, w szczególności: stacje paliw, stacje obsługi 
technicznej samochodów, stacje diagnostyczne, myjnie samochodów i inne urządzenia tego rodzaju,);

15) terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej – rozumie się przez to funkcje budynków i terenów – 
w niniejszym planie – głównie w dziedzinach: administracji (budynki administracyjne i biurowe), handlu, 
gastronomii, sportu i rekreacji, kultury, nauki, szkolnictwa (usługi oświaty), wystawiennictwa, instytucji 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, 
jednostek projektowych, consultingowych, instytucji gospodarczych, oraz innych, których powyższe grupy 
nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługowy, oraz usługi z branży motoryzacji 
i obsługi komunikacyjnej (obiekty budowlane i urządzenia obsługi technicznej motoryzacji, 
w szczególności: stacje paliw, stacje obsługi technicznej samochodów, stacje diagnostyczne, myjnie 
samochodów, zespoły parkingów i inne urządzenia tego rodzaju,), usługi logistyczne związane 
z przyjmowaniem i magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów (składy, magazyny) oraz 
towarzyszącymi usługami a także obiekty i tereny produkcyjne, magazynowe, składowe;

16) terenach usług publicznych - rozumie się przez to tereny usług administracji publicznej, usług oświaty 
i edukacji, usług nauki i szkolnictwa wyższego, usług zdrowia i opieki społecznej, usług sportu i rekreacji, 
usług kultury oraz służb publicznych;

17) usługach podstawowych – rozumie się przez to funkcje terenów i budynków związanych bezpośrednio 
z istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową, realizujących usługi z zakresu handlu, gastronomii, 
rozrywki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, obsługi komunikacyjnej, a także różnego rodzaju 
instytucji oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter 
usługowy i nie powodują negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń, zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa z innymi funkcjami), co wyklucza: handel hurtowy i giełdowy, 
komisy samochodowe, punkty sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego, usługi 
związane z gospodarowaniem odpadami, uciążliwą produkcją, oraz rzemiosłem uciążliwym, usługi 
związane z logistyką i obsługą komunikacyjną, otwarte składy materiałów sypkich, płynnych itp.; 
dopuszcza się parkingi i garaże zbiorowe obsługujące bezpośrednio zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną oraz jednostanowiskowe warsztaty mechaniki pojazdowej bez stanowiska blacharstwa;

18) dach płaski - rozumie się przez to dach lub stropodach jedno- dwu- lub wielopołaciowy o spadkach do 
12o.

2. Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale definiowane są w przepisach odrębnych.

3. Nazwy własne (w szczególności nazwy ulic) przywołane w tekście planu i opisane na rysunku planu – 
należy rozumieć jako nazwy istniejące oraz powszechnie stosowane w dniu uchwalenia planu.

§ 4. Przedmiot planu

1. Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu zawarte są w rozdziale 2 „Ustalenia ogólne” 
i obejmują:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – określone w § 6.;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – określone w § 7.;

3) zasady kształtowania krajobrazu – określone w § 8.;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej – określone w § 9.;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – określone w § 10.;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów – określone w § 11.;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – określone 
w § 12.;
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym minimalną liczbę miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty budynków – określone w § 13.;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – określone w § 14.;

10) określenie stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - § 15.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary lub obiekty, które wymagałyby określenia 
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń odnoszących się do:

1) obszarów osuwania się mas ziemnych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa;

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 
maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz maksymalną wysokość zabudowy– ustalono 
w rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe”.

4. Ustalenia dodatkowe i postanowienia końcowe zawarto w rozdziale 4.

§ 5. Rysunek planu

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania są 
obligatoryjne.

2. Oznaczenia i symbole zastosowane w rysunku planu:

1) obowiązujące:

a) granica opracowania,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) budynki wpisane do rejestru zabytków,

e) obszary wpisane do rejestru zabytków,

f) obiekty objęte ochroną na mocy planu miejscowego,

g) obszary objęte ochroną na mocy planu miejscowego,

h) strefa szybów pokopalnianych,

i) oznaczenia określające przeznaczenie poszczególnych terenów:

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MW  -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

- MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- U  - tereny zabudowy usługowej,

- U/MW - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej,

- UK - tereny zabudowy usługowej - usług kultu religijnego,

- UP – tereny zabudowy usługowej – usług publicznych,
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- PU - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej,

- US - tereny zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji,

- KDP – tereny placów,

- KG - tereny garaży,

- Z - tereny zieleni,

- ZP  - tereny zieleni urządzonej,

- ZD - tereny ogrodów działkowych,

- IE - tereny infrastruktury technicznej - energetyka,

- IC - tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwo,

- KDG - tereny dróg publicznych - droga klasy głównej,

- KDZ - tereny dróg publicznych - droga klasy zbiorczej,

- KDL  - tereny dróg publicznych - droga klasy lokalnej,

- KDD - tereny dróg publicznych - droga klasy dojazdowej

- KDW -  tereny dróg wewnętrznych,

- KP – tereny ciągów pieszo-jezdnych;

2) wynikające z przepisów odrębnych:

a) położenie całego obszaru w zasięgu udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Saturn 800”,

b) położenie całego obszaru w zasięgu udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Saturn 400, 
500 i 600”;

3) informacyjne:

a) istniejące ujęcie wody,

b) teren płytkiej eksploatacji,

c) istniejąca linia wysokiego napięcia 110kV.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na całym obszarze objętym niniejszym 
planem:

1) ustala się:

a) lokalizowanie zabudowy w obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
wyznaczonymi na rysunku planu; w przypadku braku wyznaczonej linii zabudowy obowiązują przepisy 
odrębne z zakresu lokalizacji obiektów w sąsiedztwie dróg publicznych,

b) w przypadku istniejących budynków zlokalizowanych w pasie wyznaczonym przez linie rozgraniczające 
dróg oraz, wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, dopuszcza się realizację działań 
inwestycyjnych związanych z przebudową, nadbudową do wysokości ustalonej w ustaleniach 
szczegółowych, bez możliwości rozbudowy budynków w wyznaczonej przez ww. linie strefie,

c) kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie ze wskaźnikami i parametrami ustalonymi 
w Rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe”,

d) realizację inwestycji przy zapewnieniu podstawowej obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury,

e) nakaz izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,

f) stosowanie następujących rozwiązań architektonicznych dla budynków nowowznoszonych oraz 
istniejących innych niż wymienione w § 9 ust. 2, w zakresie:
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- materiałów wykończeniowych:

--stosowanie materiałów wykończeniowych: tynków, dachówek, blachodachówek dachówek 

bitumicznych, membran, papa w przypadku dachów płaskich, cegieł, kamienia, drewna, ceramiki, 

stal, aluminium, Cor-Ten, szkło,

--możliwość stosowania substytutów imitujących materiały wykończeniowe, dla budynków innych 

niż wymienione w § 9, ust. 2,

--zakaz stosowania nisko standardowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków oraz 

dachów i zadaszeń, takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, płyty poliwęglanu komórkowego, 

listew z tworzyw sztucznych,

--dla dachów płaskich, możliwość stosowania papy oraz dachów odwróconych,

- kolorystyki elewacji, w tym tynków i pokrycia dachowego:

--dla tynków - barw o niskich stopniach nasycenia; dla małych płaszczyzn tj. do 15 % powierzchni 

możliwość stosowania barw nasyconych, wykluczając kolory jaskrawe wybijające się 

z krajobrazu, w tym ich odcienie t. j.: niebieski, fioletowy, pomarańczowy, różowy,

--dla detalu architektonicznego i towarzyszącego (w tym balustrad balkonów, schodów 

zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych) - barw neutralnych: bieli, 

szarości, czerni, brązu lub barw o tym samym odcieniu jak tynku,

--dla dachów - kolorystyki w odcieniach: grafitowym,ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, 

odcieni szarości oraz odcieni brązów,

- ogrodzeń przylegających do przestrzeni publicznych, w tym ulic:

--zakaz stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości ogrodzenia,

--nakaz stosowania ogrodzeń w odcieniach czerni, szarości, zieleni, lub w naturalnych kolorach 

materiałów, takich jak  kamień, drewno, metal;

2) dopuszcza się:

a) w przypadku zabudowy istniejącej na działkach budowlanych, na których przed wejściem w życie 
niniejszego planu, przekroczony został któryś z ustalonych w planie wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania danego terenu, możliwe są wyłącznie takie roboty budowlane, które 
mieszczą się w zakresie pozostałych parametrów i wskaźników,

b) realizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2,

b) lokalizacji usług związanych z gospodarowaniem odpadami.

2. W odniesieniu do legalnie istniejących obiektów budowlanych:

1) których szczegółowe parametry i wskaźniki zabudowy są przekroczone w stosunku do ustaleń planu, 
dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, które nie powodują dalszego naruszenia tych ustaleń, 
za wyjątkiem zwiększenia parametrów i wskaźników na skutek zamierzonego docieplenia obiektów 
budowlanych oraz lokalizacji szybów windowych, klatek schodowych, zewnętrznych schodów, pochylni 
itp.;
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2) o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, dla których wskaźnik wysokości został przekroczony, 
dopuszcza się roboty budowlane z wyłączeniem nadbudowy, pod warunkiem nieprzekroczenia pozostałych, 
ustalonych planem parametrów i wskaźników;

3) zlokalizowanych na działkach budowlanych, dla których istniejący wskaźnik terenu biologicznie czynnego 
jest mniejszy niż ustalony planem, dopuszcza się ich nadbudowę, do ustalonej maksymalnej wysokości 
zabudowy.

3. Pas terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi/ulicy należy 
wykorzystywać wyłącznie dla:

1) utwardzonej części komunikacyjnej działki oraz wjazdu/wyjazdu, schodów zewnętrznych, pochylni lub 
ramp, wind zewnętrznych, czasowych miejsc parkingowych dla samochodów oraz dojścia do budynków 
zlokalizowanych na tej działce;

2) urządzeń infrastruktury technicznej;

3) ogrodzonego i zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych, miejsca na pojemniki lub 
kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;

4) konstrukcji stanowiącej ogrodzenie nieruchomości;

5) zieleni urządzonej.

4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy, inną niż budynki - 25m, w przypadku obiektów małej 
architektury maksymalnie 5m.

5. Niezależnie od przeznaczenia podstawowego, w granicach każdego terenu dopuszcza się lokalizację (bez 
jego jednoznacznego definiowania w planie):

1) komunikacji pieszej (chodniki, ścieżki, deptaki itp.) i rowerowej;

2) dojazdów niewydzielonych;

3) miejsc postojowych – z wyłączeniem terenów Z, ZP;

4) obiektów małej architektury;

5) zieleni urządzonej, towarzyszącej;

6) oczek wodnych itp.;

7) urządzeń, obiektów, sieci i elementów infrastruktury technicznej.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Ustala się:

1) w zakresie ochrony powietrza:

a) zwiększenie zasięgu terenów objętych zorganizowanym systemem ciepłowniczym zasilanym 
z centralnych źródeł,

b) stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

c) stosowanie konwencjonalnych sposobów zaopatrywania w ciepło z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z przepisów z zakresu prawo ochrony środowiska,

d) zakaz stosowania materiałów pylących (w szczególności żużli energetycznych) do utwardzania 
docelowych (trwałych) nawierzchni dróg i miejsc parkingowych;

2) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmuje się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej – dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmuje się jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,
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c) dla terenów zabudowy usługowej – usług publicznych - dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
przyjmuje się jak dla terenów domów opieki społecznej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środowiska,

d) dla terenu zieleni urządzonej, terenów ogrodów działkowych, usług sportu i rekreacji – dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku przyjmuje się jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

3) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych – obowiązek uwzględniania 
dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

2. Zakazuje się - w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych – prowadzenia gospodarki 
ściekowej w sposób mogący spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu parametrów określających 
stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Dopuszcza się:

1) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych w obszarze objętym planem, do zagospodarowania 
w odpowiednich obiektach budowlanych i urządzeniach lub do wykorzystania gospodarczego na działce 
budowlanej, na przykład jako elementu małej architektury i zieleni;

2) wykorzystanie odpadów przy budowie dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki 
odpadami.

4. W obszarze opracowania planu nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony przyrody oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się 
mas ziemnych.

5. W obszarze planu występują strefy szybów pokopalnianych, dla których ustala się zakaz zabudowy za 
wyjątkiem lokalizacji obiektów związanych z utrzymaniem istniejących urządzeń w ramach strefy.

§ 8. Zasady kształtowania krajobrazu 

1. Utrzymanie istniejącej zieleni urządzonej stanowiącej teren towarzyszący istniejącej zabudowie 
mieszkaniowej.

2. Utrzymanie istniejącego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach obszarów objętych 
ochroną w ramach wpisu do rejestru zabytków, w tym budynków objętych ochroną konserwatorską na mocy 
planu miejscowego.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 
dóbr kultury współczesnej

1. W obszarze objętym planem, zlokalizowane są obszary wpisane do rejestru zabytków województwa 
śląskiego decyzją nr A 1479/92 z dnia 4 sierpnia 1992 r.:

1) obszar osiedla w rejonie ulicy Nowopogońskiej, Kościuszki, 3 Kwietnia, Krzywej, Warszawskiej, 
Zwycięstwa, Krakowskiej, Francuskiej, Betonowej, Sikorskiego, Mickiewicza, Płockiej, Bema;

2) obszar zabudowy mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej, ciągów budynków gospodarczych 
oraz park przyosiedlowy przylegający do ulic Sikorskiego i Kościuszki.

2. W obszarze objętym planem, zlokalizowane są budynki wpisane do rejestru zabytków województwa 
śląskiego (dawnego województwa katowickiego) decyzją nr A 1479/92 z dnia 4 sierpnia 1992 r.:

1) budynki mieszkalne przy ulicy 3 Kwietnia 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 oraz 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19;

2) budynki mieszkalne przy ulicy Kościuszki 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

3) budynki mieszkalne przy ulicy Sikorskiego 1, 6 (połączony z budynkiem przy ulicy Mickiewicza 10), 8, 
10;

4) budynek mieszkalny przy ulicy Mickiewicza 8, 10;

5) budynek użyteczności publicznej - Dom Katolicki przy ulicy Kościuszki 3;

Id: 1C6A0E66-A93D-430B-82F4-C7BCEC857E8E. Projekt Strona 9



6) kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Kościuszki 5;

7) plebania przy ulicy Francuskiej 1;

8) kapliczka przy kościele na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Francuskiej;

9) dawny klub urzędniczy przy ulicy Sikorskiego 3; (obecnie budynek mieszkalny),

10) zespół osiedlowy tworzony przez budynki przy ulicy Krzywej 1, 3, 5, 2, 4,

11) zespół osiedlowy tworzony przez budynki przy ulicy Warszawskiej 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7;

12) zespół osiedlowy tworzony przez budynki przy ulicy Nowopogońskiej 210, 212, 214, 216, 218, 220;

13) budynek mieszkalny przy ulicy Zwycięstwa 1;

14) budynki mieszkalne przy ulicy Francuskiej 5, 7, 9, 11, 13;

15) budynki mieszkalne przy ulicy Betonowej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 oraz 
1 i 3;

16) budynki mieszkalne przy ulicy Nowopogońskiej 230, 232, 234, 236, 238, 240,  242;

17) budynek niemieszkalny przy ulicy 3 Kwietnia 21.

3. W ramach terenu objętego planem występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską na 
mocy niniejszej Uchwały:

1) budynek przy ulicy 3 Kwietnia 28;

2) budynek przy ulicy 3 Kwietnia 28a;

3) budynek przy ulicy Kościuszki 7;

4) budynek przy ulicy Kościuszki 15;

5) budynek przy ulicy Nowopogońskiej 222;

6) budynek przy ulicy Nowopogońskiej 224;

7) budynek przy ulicy Nowopogońskiej 226;

8) budynek przy ulicy Sikorskiego 5;

9) budynek przy ulicy Sikorskiego 7;

10) budynek przy ulicy Sikorskiego 9;

11) budynek przy ulicy Sikorskiego 11;

12) budynek przy ulicy Sikorskiego 12;

13) budynek przy ulicy Zwycięstwa 3;

14) budynek przy ulicy Bema 18;

15) park przy ulicy Mickiewicza;

16) obszar w rejonie ulic: Mickiewicza i Kościuszki;

17) obszar wzdłuż ulicy Sikorskiego od strony południowej;

18) obszar wzdłuż ulicy Nowopogońskiej;

19) obszar w rejonie ulic: Nowopogońskiej, Stanisława Trznadla, Francuskiej;

20) obszar w rejonie ulic: Płockiej, Krzywej, Nowopogońskiej, Brynickiej;

21) obszar w rejonie ulic: Sikorskiego, Granicznej, Francuskiej;

22) figura ojca św. Jana Pawła II przy ulicy Kościuszki 5;

23) figura św. Barbary na terenie dawnej kopalni "Czeladź" przy ulicy Kościuszki;

24) figura św. Barbary w grocie przy ulicy Kościuszki 5, pieta w niszy przy murze oporowym;
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25) figura Matki Boskiej Królowej Polski przy ulicy Kościuszki 5;

26) figura Matki Boskiej przy ulicy Kościuszki 3; (w niszy na budynku);

27) figura św. Jan Maria Vianney przy ulicy Kościuszki 5;

28) pomnik w parku przy budynku 3 Kwietnia 21 (między ul. 3 Kwietnia, ul. Sikorskiego i ul. Kościuszki) - 
„Pomnik Górników”.

4. Dla obszarów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych z wyłączeniem terenu S5.17MW w obszarze 
którego dopuszcza się lokalizację ogrodzeń od strony dróg publicznych jako ogrodzenia drewniane 
o maksymalnej wysokości 80cm,  z pionowymi sztachetkami o maksymalnej szerokości 10cm;

2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz ogrodzeń pełnych;

3) zakaz lokalizacji garaży;

4) w granicach terenu S3.15MW nakaz zachowania komórek przynależnych do budynków przy ulicy 
3 Kwietnia 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

5) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących;

6) nakaz zachowania historycznego rozplanowania zieleni zlokalizowanej na osiedlu wraz z nawiązaniem do 
pierwotnego składu gatunkowego w zależności od obszaru występowania.

5. Dla obiektów wymienionych w ust. 2 i 3  ustala się:

1) nakaz:

a) zachowania istniejącej formy budynków w tym gabarytów, wysokości, konstrukcji i spadków dachu,

b) zachowanie historycznego wystroju elewacji budynku, m.in. cokołów, pilastrów, lizen, wszelkiego 
rodzaju gzymsów, detali,

c) zachowania elewacji wykonanych z cegieł i kamienia,

d) stosowania  blachy płaskiej, układanej na rąbek stojący lub papy; dla budynków na których występuje 
dachówka ceramiczna  nakaz stosowania dachówki ceramicznej,

e) stosowania materiału pokrycia dachowego analogicznego do pierwotnego,

f) stosowania dla tynków - w odniesieniu do budynków tynkowanych -– barw szarych o niskich stopniach 
nasycenia; dla małych płaszczyzn tj. do 15 % powierzchni możliwość stosowania barw nasyconych 
w stosunku do zastosowanego koloru podstawowego,

g) nakaz stosowania kolorystyki w odcieniach beżu, ceglastego lub szarości o niskim stopniu 
intensywności; dopuszcza się dla maksymalnej powierzchni do 15% całej powierzchni elewacji, 
stosowanie kolorystyki o odcieniach nasyconych - szarej, ceglastej lub beżowej - w stosunku do 
zastosowanego koloru podstawowego,

h) stosowania dla detalu architektonicznego i towarzyszącego (w tym balustrad balkonów, schodów 
zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych i rur spustowych) - barw 
neutralnych: bieli, szarości, czerni lub barw o tym samym odcieniu jak tynku,

i) w przypadku braku możliwości lokalizowania elementów infrastruktury technicznej, takich jak szafki 
gazowe i elektryczne poza obrębem elewacji budynku, dopuszcza się  ich lokalizację w miejscach, 
w których nie naruszają one wyglądu zewnętrznego elewacji oraz pod warunkiem ich scalenia 
kolorystycznego z fasadą, bez wystawania poza istniejące lico ściany;

2) zakaz:

a) zmiany: bryły, oryginalnego kąta nachylenia połaci dachowych, podziału elewacji t. j. osi 
kompozycyjnych elewacji, podziału na poszczególne segmenty budynku, w tym rytmu otworów 
okiennych i drzwiowych oraz wielkości, kształtu i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, kształtu 
i materiału parapetów, balustrad,

b) zewnętrznej termomodernizacji,
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c) stosowania blachodachówki, gontu bitumicznego i innych substytutów materiałów tradycyjnych,

d) tynkowania kamiennych i ceglanych elementów elewacji z dopuszczeniem przywrócenia pierwotnego 
wyglądu elewacji po skuciu tynku,

e) rozbudowy i nadbudowy oraz dostawiania przybudówek,

f) lokalizacji tablic, anten i innych urządzeń na elewacjach budynków oraz na dachach,

g) zakaz lokalizacji reklam na budynkach;

3) dopuszcza się:

a) dla budynków przy ulicy 3 Kwietnia, dla wykonach wtórnie części budynków, tynkowanie przy 
zastosowaniu koloru NCS S4030-Y60R,

b) stosowanie szyldów na budynkach - jeden na jeden lokal użytkowy wykonany jako metaloplastyka 
o szerokości 40 lub 80cm, o powierzchni maksymalnie 1m2  sytuowane w narożach budynków,

c) możliwość instalacji anteny zbiorczej dla całego budynku;

4) w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej ustala się:

a) zachowanie, remontowanie i konserwowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, a w przypadku 
konieczności jej wymiany ze względu na udokumentowany zły stan techniczny, nakazuje się 
przywrócenie pierwotnego wyglądu, formy stolarki w oparciu o historyczną ikonografię,

b) stosowanie koloru białego dla stolarki okiennej,

c) stosowanie koloru brązowego stolarki drzwiowej,

d) zakaz zmiany formy, kształtu oraz lokalizacji stolarki okiennej i drzwiowej, w tym nakaz dostosowania 
kształtu stolarki do otworów okiennych z zakazem stosowania korygujących elementów,

e) nakaz ujednolicenia stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, pod względem 
kolorystyki, podziałów i materiału,

f) stosowanie zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej,

g) zakaz stosowania substytutów szprosów,

6. Dla obszarów wymienionych w ust. 3 pkt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ustala się:

1) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych przęseł betonowych;

2) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach beżu, ceglastego lub szarości o niskim stopniu 
intensywności; dopuszcza się dla maksymalnej powierzchni do 15% całej powierzchni elewacji, stosowanie 
kolorystyki o odcieniach nasyconych - szarej, ceglastej lub beżowej - w stosunku do zastosowanego koloru;

3) zakaz lokalizacji garaży i budynków gospodarczych, z dopuszczeniem lokalizacji garaży murowanych 
z detalem ceglanym lub w kolorze tynku NCS S4030-Y60R oraz bramami w kolorze brązowym;

4) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących;

5) nakaz zachowania i utrzymania kompozycji parku, w tym określenia elementów;

6) nakaz ujednolicenia formy elementów małej architektury nawiązującej do stylu, w którym został założony 
park – dotyczy obszaru wymienionego w ust. 3 pkt. 15;

7) nakaz zachowania historycznego rozplanowania zieleni wraz z nawiązaniem do pierwotnego składu 
gatunkowego w zależności od obszaru występowania;

7. Dla obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 22, 24, 25, 26, 27, 28 ustala się:

1) nakaz zachowania formy obiektu;

2) nakaz zachowania miejsca lokalizacji z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku realizacji inwestycji 
celu publicznego;

3) nakaz zachowania detali obiektów;

4) zakaz zmiany kolorystyki obiektów;
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5) dopuszcza się przeprowadzanie prac konserwatorskich obiektów i przywracanie pierwotnej (historycznej) 
kolorystyki.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Wyznacza się przestrzenie publiczne, które wyznaczają poszczególne tereny: S1.5ZP, S1.11ZP, S2.3ZP, 
S2.23ZP, S2.30ZP, S2.32ZP, S3.5ZP, S3.18ZP,  S4.1ZP, S4.15ZP, S4.19KDP, S5.18ZP, S5.20ZP, S5.21ZP 
dla których obowiązuje:

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz nowych nasadzeń;

2) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na czas trwania okolicznościowych 
i sezonowych imprez masowych, kulturalnych i rozrywkowych, w formie obiektów budowlanych 
i urządzeń przeznaczonych na potrzeby handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu takich jak: stragany, 
stoiska, namioty, wiaty, sceny, podesty, przenośne siedziska, obiekty sanitarne itp. wraz z niezbędną 
obsługą komunikacyjną (dojazdy i dojścia);

3) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam, montażu banerów informacyjno-reklamowych, reklam świetlnych 
o zmiennej treści, transparentów i plakatów, za wyjątkiem banerów informacyjno-reklamowych 
związanych z organizowaną sezonową imprezą;

3) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji wiat za wyjątkiem wiat na odpady komunalne;

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych o maksymalnej powierzchni 10% wyznaczonego terenu. 
Nawierzchnia miejsc postojowych może być wykonana jako utwardzona o powierzchni nie przekraczającej 
50%  powierzchni wyznaczonej na miejsca postojowe.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisówPrzepisy odrębne określające wymogi ochrony i zagospodarowania terenu 
odnoszą się do obszaru objętego niniejszym planem miejscowym położonego w całości w granicach 
udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Saturn 800” oraz "Saturn 400, 500, 600".

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, obowiązujące dla wszystkich 
terenów innych niż tereny dróg wyznaczonych w niniejszym planie

1) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 25 m2, o ile 
ustalenia szczegółowe Rozdziału 3 nie stanowią inaczej;

2) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 5,0 m, 
o ile ustalenia szczegółowe Rozdziału 3 nie stanowią inaczej;

3) minimalna szerokość działek mających stanowić pas wydzielony dla dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych – 
5,0 m;

4) kąt położenia granicy działek uzyskanych w stosunku do osi pasa drogowego w zakresie 70° – 110°.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie obsługi komunikacją drogową ustala się zachowanie istniejącego układu drogowego 
z możliwością prowadzenia, w wyznaczonych w niniejszym planie liniach rozgraniczających, robót 
budowlanych w celu poprawy parametrów technicznych i geometrii skrzyżowań, stosownie do przepisów 
odrębnych z zakresu dróg publicznych.

2. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki 
autobusowe);

2) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obsługi ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych 
tj. urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także obiektów 
budowlanych i urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą;

3) lokalizację zieleni izolacyjnej.
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3. Jako uzupełnienie dróg publicznych określonych niniejszą uchwałą, dopuszcza się realizację 
niezbędnych ciągów pieszo-jezdnych oraz dojazdów, a także miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, 
umożliwiających prawidłową realizację ustaleń planu.

4. Nakazuje się  realizację ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów, umożliwiających dojazd do działki lub 
budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe i dojazd karetki pogotowia.

5. Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi należy zapewnić miejsca parkingowe 
przeznaczone dla samochodów osobowych w celu zapewnienia właściwej obsługi nowych budynków, 
realizowanych odpowiednio do ustalonego przeznaczenia terenu, z dopuszczeniem możliwości grupowania 
usług i obsługujących je zespołów miejsc parkingowych, uwzględniając przy wyborze rodzaj i wielkość 
parkingu, rozłożenie potrzeb w czasie (rotacja, pora dnia, dzień tygodnia) oraz lokalizację w pobliżu 
realizowanej inwestycji, zgodnie z poniższymi wskaźnikami, jeżeli ustalenia szczegółowe Rozdziału 
3 nie stanowią inaczej:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 1,5 miejsce/1 budynek mieszkalny (łącznie 
z garażem) oraz minimum 1,5 miejsca/1 lokal mieszkalny;

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - minimum 1,5 miejsce/1 budynek mieszkalny 
(łącznie z garażem) oraz minimum 1,5 miejsca/1 lokal mieszkalny oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 
każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usługowej użytkowej;

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal 
mieszkalny;

4) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1,5 miejsca 
parkingowego na każdy lokal mieszkalny oraz minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 
powierzchni usługowej użytkowej;

5) dla zabudowy usługowej U, UK, UP, PU  – minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 
powierzchni usługowej użytkowej;

6) dla terenów US minimum 1 miejsce postojowe/80 użytkowników;

7) na każdym parkingu obsługującym do 30 stanowisk, należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone do 
parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

6. W budynkach pełniących różne funkcje wskaźnik ilości miejsc parkingowych należy bilansować 
odpowiednio i proporcjonalnie do wskaźników ustalonych dla każdej proponowanej funkcji zlokalizowanej 
w tym budynku,

7. Ustala się, sposób realizacji miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych w formie 
wydzielonych stanowisk na powierzchni terenu lub w obrysie budynku, stosownie do przepisów Rozdziału 
3 „Ustalenia szczegółowe”.

8. Przy realizacji zagospodarowania na obszarze objętym planem ustala się obowiązek zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym pełnej dostępności do wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz terenów dróg, 
parkingów oraz budynków usługowych.

§ 14. Zasady utrzymania, przebudowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej

1. Jako ogólne zasady obsługi w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru 
planu, ustala się:

1) zachowanie istniejących systemów infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie budowy, rozbudowy, przebudowy oraz w razie potrzeby, likwidacji (odłączenia, rozbiórki) 
istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przy zachowaniu ciągłości danego systemu;

3) powiązanie urządzeń infrastruktury technicznej z urządzeniami źródłowymi;

4) wzdłuż istniejących, rozbudowywanych i przebudowywanych urządzeń infrastruktury technicznej 
realizującej zaopatrzenie w gaz obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów 
bezpośrednio przyległych, wynikające z przepisów odrębnych z zakresu zaopatrzenia w gaz.

2. W zakresie zaopatrzenie w wodę ustala się:
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1) obowiązek doprowadzenia wody z systemu miejskich wodociągów poprzez rozbudowę i realizację sieci 
wodociągów oraz przyłączy, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu zaopatrzenia w wodę;

2) lokalizację miejskiej sieci wodociągowej o wydajności zapewniającej łącznie wymaganą ilość wody dla 
potrzeb przeciwpożarowych, bytowo-gospodarczych ze szczególnym  uwzględnieniem przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej lub 
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
zaopatrzenia w wodę.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) obowiązek docelowego odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji miejskiej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu gospodarki ściekowej;

2) obowiązek docelowego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, 
a w przypadku braku takiej możliwości – dopuszcza się rozwiązania indywidualne spełniające warunki 
określone w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki ściekowej, w tym retencjonowanie wód 
opadowych i roztopowych w obszarze objętym planem.

4. W zakresie zaopatrzenie w ciepło ustala się:

1) wykorzystanie istniejącego zorganizowanego sposobu ogrzewania - rozprowadzenie ciepła poprzez 
rozbudowę istniejącego systemu sieci ciepłowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
zaopatrzenia w ciepło;

2) dopuszcza się

a) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych,

b) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

5. W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się zaopatrzenie terenów w gaz ziemny ze stacji redukcyjno-
pomiarowej zlokalizowanej poza obszarem planu.

6. W zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się:

1) realizację zasilania odbiorców w oparciu o istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną SN i nn;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 
wykorzystujących energię wiatru;

3) sukcesywną, w miarę postępującego zainwestowania, rozbudowę i przebudowę podsystemu 
elektroenergetycznego średnich i niskich napięć oraz realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej 
podsystemu elektroenergetycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu elektroenergetyki;

4) budowę sieci w technologii kablowej, a w przypadku budowy nowych urządzeń w pasie drogowym – 
obowiązek lokalizacji projektowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia zgodnie 
z przepisami z zakresu dróg publicznych;

5) budowę stacji elektroenergetycznych SN/nn i rozdzielni elektrycznych w wykonaniu wnętrzowym lub jako 
stacje wolnostojące;

6) lokalizację nowych stacji elektroenergetycznych SN/nn, sieci średnich i niskich napięć, która zostanie 
określona w miarę potrzeb na etapie realizacji.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się zapewnienie pełnej obsługi infrastrukturą telekomunikacyjną dla 
umożliwienia lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, stosownie do 
występującego zapotrzebowania na usługi tego rodzaju, z istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, stosownie do przepisów 
odrębnych z zakresu telekomunikacji.

8. W zakresie urządzeń infrastruktury innych - nie wymienionych w ust. 2 ÷ 7, w szczególności sieci 
telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych itp. - ustala się możliwość ich lokalizacji, 
przy czym eksploatacja tych instalacji lub urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów 
emisyjnych.
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§ 15. Stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennymW niniejszym planie ustala się stawkę procentową na poziomie 20%, stanowiącą podstawę do 
obliczenia wysokości jednorazowej opłaty zwanej „rentą planistyczną”, obowiązującą w odniesieniu do 
terenów, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia niniejszego planu.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: MN  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych od strony dróg 
publicznych,

b) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących garaży bezpośrednio w granicy z drogą publiczną,

c) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych wbudowanych lub wolnostojących,

d) utrzymanie istniejących funkcji usługowych z możliwością rozbudowy, nadbudowy i wykonywania 
innych robót budowlanych przy wskaźnikach zgodnych z przeznaczeniem dla przedmiotowego terenu.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: MN/U  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych od strony dróg 
publicznych,

b) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących garaży bezpośrednio w granicy z drogą publiczną,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oznacza, że w ramach jednej działki budowlanej 
może być realizowana samodzielnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna albo zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową usługową łącznie lub oddzielnie w dowolnych proporcjach 
albo zabudowa usługowa,

d) zabudowa usługowa rozumiana jako usługi podstawowe,

e) utrzymanie istniejących funkcji usługowych z zakazem rozbudowy, nadbudowy,

f) zakaz lokalizacji funkcji związanych z gromadzeniem odpadów.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: MW  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych w parterach budynków mieszkalnych; dla terenu 
S.4.26MW dopuszcza się lokalizacje usług podstawowych na innych kondygnacjach budynku przy czym 
powierzchnia użytkowa części usługowej nie może przekraczać 45% łącznej powierzchni użytkowej 
budynku,

b) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

c) dopuszcza się lokalizację garaży w zespołach tj. min. 4 garaży o tych samych gabarytach, materiałach 
wykończeniowych zewnętrznych i kolorystyce.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: MW/U  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa realizowana jako 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna);

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
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a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa oznacza, że w ramach jednej działki budowlanej może być 
realizowana samodzielnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna albo zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z zabudową usługową łącznie lub oddzielnie w dowolnych proporcjach albo zabudowa 
usługowa,

b) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

c) dopuszcza się lokalizację garaży w zespołach tj. min. 4 garaży o tych samych gabarytach materiałach 
wykończeniowych zewnętrznych i kolorystyce.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: U  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 14;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

b) dopuszcza się lokalizację garaży w zespołach tj. min. 4 garaży o tych samych gabarytach materiałach 
wykończeniowych zewnętrznych i kolorystyce,

c) zakaz lokalizacji w granicy działki budowlanej.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: U/MW  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) za zabudowę mieszkaniową uznaje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa wielorodzinna oznacza, że w ramach jednej działki budowlanej 
może być realizowana samodzielnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna albo zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z zabudową usługową łącznie lub oddzielnie w dowolnych proporcjach 
albo zabudowa usługowa,

c) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

d) dopuszcza się lokalizację garaży w zespołach tj. min. 4 garaży o tych samych gabarytach materiałach 
wykończeniowych zewnętrznych i kolorystyce.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: UK  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej - usług kultu religijnego;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację oraz utrzymanie zabudowy mieszkaniowej związanej z realizacją 
przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszcza się lokalizację usług administracji związanych z przeznaczeniem podstawowym,

c) dopuszcza się lokalizację usług publicznych,

d) zakaz lokalizacji w granicy działki budowlanej,

e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów betonowych.

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: UP  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej - usług publicznych zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 16;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację oraz utrzymanie zabudowy mieszkaniowej związanej z realizacją 
przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszcza się lokalizację usług administracji związanych z przeznaczeniem podstawowym,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z usługami sportu i rekreacji,

d) zakaz lokalizacji w granicy działki budowlanej.
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9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: PU  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 15;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zabudowa usługowo-produkcyjna oznacza, że w ramach jednej działki budowlanej może być 
realizowana samodzielnie zabudowa usługowa albo zabudowa usługowa lub produkcyjna łącznie lub 
oddzielnie w dowolnych proporcjach albo zabudowa produkcyjna,

b) dopuszcza się stosowania obiektów magazynowych jako samodzielne obiekty realizujące przeznaczenie 
podstawowe,

c) nakaz zastosowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5m od strony linii rozgraniczającej tereny 
zabudowy mieszkaniowej,

d) zakaz lokalizacji w granicy działki budowlanej;

3) dla terenów S4.22PU oraz S4.24PU ustala się zakaz lokalizacji, w pasie o szerokości 50m od strony granic 
z terenami S4.21U/MW i S4.25MW, zabudowy produkcyjnej.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: US  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację usług handlu i gastronomii jako przeznaczenie uzupełniające stanowiące 
maksymalnie 10% przeznaczenia podstawowego, w przypadku braku obiektów kubaturowych w zakresie 
przeznaczenia podstawowego 10% dotyczy powierzchni wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
terenu,

b) zakaz lokalizacji w granicy działki budowlanej,

c) zakaz lokalizacji garaży.

11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDP  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny placów;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, w związku z organizowanymi imprezami, pokazami, 
wystawami itp., w formie pawilonów, przekryć itp.,

d) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych w miejscach niekolidujących z ruchem pieszym 
z możliwością lokalizacji obiektów tymczasowych.

12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KG  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny garaży;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) nakaz realizacji zespołów garaży kompleksowo o jednakowych parametrach, materiałach 
wykończeniowych i kolorystyce,

b) dopuszcza się lokalizację w granicy działki,

c) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych,

e) zakaz lokalizacji budynków nie związanych z przeznaczeniem podstawowym.

13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: Z  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zieleni;
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2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) nakaz ochrony istniejących drzewostanów,

b) zakaz lokalizacji nowych budynków,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych,

d) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy zgodnie ze wskaźnikami:

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50%,

- wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01-0,8,

- maksymalna wysokość budynków - 9m,

- geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 12-
45°,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej - 20m,

- minimalna powierzchnia działki przy scaleniach i podziałach oraz przy podziałach - 500m2,

- minimalną szerokość elewacji frontowej 18m,

- kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do 
osi pasa drogowego 70-110º.

14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: ZP  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) nakaz ochrony istniejących drzewostanów,

b) zakaz lokalizacji budynków z utrzymaniem istniejących bez możliwości zmiany parametrów,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych o maksymalnej wysokości 6m,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 6m,

e) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych.

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: ZD  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ogrodów działkowych;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz pełnych od strony ulic i ciągów pieszych

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 6m,

d) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych,

e) zakaz lokalizacji garaży.

16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: IE  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - energetyka;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) utrzymanie  obiektów  i urządzeń  energetycznych,

b) możliwość rozbudowy, przebudowy.

17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: IC  ustala się:
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1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwo;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) utrzymanie  obiektów  i urządzeń  ciepłowniczych,

b) możliwość rozbudowy, przebudowy.

18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDG  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga klasy głównej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań,

c) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDZ  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga klasy zbiorczej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań,

c) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,

d) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDL  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga klasy lokalnej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań,

c) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,

d) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDD  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga klasy dojazdowej;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu, z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań,

c) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,
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d) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.

22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDW  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu ,z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań,

c) ilość jezdni: 1,

d) skrzyżowania z innymi ulicami – skanalizowane zwykłe i zwykłe, zgodnie z przepisami odrębnymi 
z zakresu dróg publicznych,

e) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji,

f) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych,

g) dopuszcza się realizacje drogi jako ciągu pieszo-jezdnego.

23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: KP  ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ciągów pieszo-jezdnych;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – zgodnie z rysunkiem planu,

b) realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z obsługą komunikacji,

c) dopuszcza się realizację ciągu jako drogi pieszo-rowerowej, o szerokości min 2m,

d) realizacją ciągów w obszarze terenów oznaczonych jako 1KP, 2KP wyłącznie jako ciągi piesze.

§ 17. 1. W planie dla każdego z terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
obowiązują wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zdefiniowane i zestawione 
poniżej  w formie tabelarycznej.

2. W poszczególnych kolumnach zdefiniowano następujące parametry:

1) Liczba porządkowa;

2) Symbol terenu;

3) Maksymalna powierzchnia zabudowy (dla terenów MN, MW, MN/U, MW/U, U, U/MW, UK, UP, PU, US, 
KG, IE, IC - w stosunku do działki budowlanej; dla terenów KDP, ZP, ZD - w stosunku do wyznaczonego 
terenu);

4) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego (dla terenów MN, MW, MN/U, MW/U, U, U/MW, 
UK, UP, PU, US, KG, IE, IC - w stosunku do działki budowlanej; dla terenów KDP, ZP, ZD - w stosunku 
do wyznaczonego terenu);

5) Wskaźnik intensywności zabudowy;

6) Maksymalna wysokość budynków (w metrach);

7) Geometria dachu – przy zastosowaniu różnych typów i kąta nachylenia dachów tj.

a) A – indywidualne (dowolne) rozwiązanie formy dachu,

b) B – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 12-35°,

c) C – dachy dwuspadowe połaciowo (kalenica równoległa do drogi)  usytuowane w stosunku do drogi lub 
przestrzeni publicznej o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 12-35°,

d) D – dachy dwuspadowe kalenicowo (szczytowo - kalenica prostopadła do drogi) usytuowane w stosunku 
do drogi o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 12-35°,
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e) E – dachy płaskie;

8) Maksymalna szerokość elewacji frontowej;

9) Strefy - jako ustalenie lub część informacyjna;

10) Parametry przy scaleniach i podziałach - obejmują: minimalną wielkość działki w m2/minimalną 
szerokość elewacji frontowej w m/ kąt położenia granicy działek w stosunku do osi pasa drogowego 
w stopniach;

11) Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek ewidencyjnych w m2 - nie dotyczy podziałów 
z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną;

12) Powierzchnia terenu jako dane informacyjne.

§ 18. 1. W ramach poszczególnych  terenów zlokalizowanych w jednostce przestrzennej S1 ustala się 
następujące parametry i wskaźniki:

L.
P

SYM
BOL 
TER
ENU

MAKSYM
ALNA 

POWIERZ
CHNIA 

ZABUDO
WY

MINIMAL
NA 

POWIERZ
CHNIA 

TERENU 
BIOLOGI

CZNIE 
CZYNNE

GO

WSKAŹN
IK 

INTENSY
WNOŚCI 
ZABUDO

WY

MAKSY
MALNA 
WYSOK

OŚĆ 
BUDYNK

ÓW

GEOM
ETRIA 
DACH

U

MAKSY
MALNA 
SZEROK

OŚĆ 
ELEWA

CJI 
FRONTO

WEJ

STR
EFY

PARAM
ETRY 
PRZY 

SCALEN
IACH I 

PODZIA
ŁACH

MINIMAL
NA 

POWIERZ
CHNIA 

DZIAŁKI 
PRZY 

PODZIAŁ
ACH

POWIERZ
CHNIA 

TERENU 
[ha]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S1.1Z 90% --- --- --- --- --- --- --- 6,2772

2 S1.2
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 2,4808

3 S1.3Z
D 10% 70% 0,001-0,1 5m A --- --- --- --- 0,7371

4 S1.4
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 0,9306

5 S1.5Z
P 3% 90% --- --- --- --- --- --- --- 0,9250

6 S1.6
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 3,6399

7 S1.7
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 2,6566

8 S1.8
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 1,6355

9 S1.9
MN

40% - dla 
zabudowy 

40%- dla 
zabudowy 0,01-0,8 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
300 3,5439
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wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

10 S1.10
MN

40% - dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

50%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 

wolnostojąc
ej,

30%-dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

300 2,5505

11 S1.11
ZP 3% 85% --- --- --- --- --- --- --- 4,6248

12 S1.12
US 8% 15% 0,0001-

0,08 6m A --- --- --- --- 0,6470

13
S1.13
MN/

U
50% 30% 0,01-0,8 9m B 20m

--- 500/18/ 
70-110

500 3,6736

2. W ramach poszczególnych  terenów zlokalizowanych w jednostce przestrzennej S2 - ustala się 
następujące parametry i wskaźniki:

L
.
P

SYM
BOL 

TERE
NU

MAKSY
MALNA 
POWIER
ZCHNIA 
ZABUDO

WY

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
TERENU 
BIOLOGI

CZNIE 
CZYNNE

GO

WSKAŹNI
K 

INTENSY
WNOŚCI 
ZABUDO

WY

MAKSY
MALNA 
WYSOK

OŚĆ 
BUDYN
KÓW

GEOM
ETRIA 
DACH

U

MAKSY
MALNA 
SZEROK

OŚĆ 
ELEWA

CJI 
FRONT
OWEJ

STREFY

PARAM
ETRY 
PRZY 

SCALE
NIACH 

I 
PODZIA
ŁACH

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
DZIAŁKI 

PRZY 
PODZIAŁ

ACH

POWIER
ZCHNIA 
TERENU 

[ha]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S2.1U 50% 18% 0,01-1,4 12m A 30m --- 800/20/ 
70-110

800 1,8624

2 S2.2P
U 60% 18% 0,01-1,4 12m A 30m --- 1000/20/ 

70-110
1000 1,1249

3 S2.3Z
P 3% 85% --- --- --- --- --- --- --- 1,7642

4 S2.4K
G 85% 2% 0,01-1,0 5m E

5m-jako 
jeden 
garaż

--- --- --- 0,3345

5 S2.5M
N

40% - dla 
zabudowy 
wolnostoją

cej,
50%-dla 

zabudowy 
bliźniaczej 

i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 
wolnostoją

cej,
30%-dla 

zabudowy 
bliźniaczej 

i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 400/16/ 
70-110

300 0,1030

6 S2.6IE 90% 2% 0,01-1,0 5m E --- --- --- --- 0,0130

7 S2.7M
N

45% - dla 
zabudowy 
wolnostoją

cej,
50%-dla 

zabudowy 
bliźniaczej 

i 
szeregowej

25% 0,01-1,3 9m C 9m

--- 150/7/ 
70-110

150 0,3853

8 S2.8Z
P 3% 85% --- --- --- --- --- --- --- 0,0391

9 S2.9M
N

40%- dla 
zabudowy 
wolnostoją

cej,
50%-dla 

zabudowy 
bliźniaczej 

i 
szeregowej

40%- dla 
zabudowy 
wolnostoją

cej,
30%-dla 

zabudowy 
bliźniaczej 

i 
szeregowej

0,01-0,8 9m B 20m

--- 400/16/ 
70-110

300 0,7378

1
0

S2.10
ZD 10% 70% 0,001-0,1 5m A --- --- --- 1,2770
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1
1

S2.11
MN 30% 50% 0,01-0,8 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 1,5519

1
2

S2.12
U 45% 20% 0,01-1,4 12m B, E 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,0921

1
3

S2.13
U 45% 20% 0,01-1,4 12m B, E 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,1765

1
4

S2.14
MN 30% 50% 0,01-0,8 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,5696

1
5

S2.15
MN 30% 50% 0,01-0,8 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,2767

1
6

S2.16
ZD 10% 70% 0,001-0,1 5m A --- --- --- --- 0,7256

1
7

S2.17
U 45% 20% 0,01-1,4 12m B, E 20m

Szyby 
pokopalni

ane

500/18/ 
70-110

500 0,2714

1
8

S2.18
UP 30% 35% 0,01-1,4 15m E --- --- --- --- 2,2421

1
9

S2.19
U 45% 20% 0,01-1,4 12m B, E 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,4379

2
0

S2.20
U 45% 20% 0,01-1,4 12m B, E 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,1710

2
1

S2.21
MW 30% 45% 0,01-2,0 16m E --- --- 1000/20/

70-110
1000 0,5944

2
2

S2.22
MN 40% 45% 0,01-0,8 9m B 20m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 1,1976

2
3

S2.23
ZP 3% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 0,1731

2
4

S2.24
MW 30% 45% 0,01-2,0 16m E --- --- 1000/20/

70-110
1000 0,4997

2
5

S2.25
MN 40% 45% 0,01-0,8 9m C, D 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

500/18/ 
70-110

500 0,6567

2
6

S2.26
MW 45% 35% 0,01-0,8 11m C, D 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej,
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,5742

2
7

S2.27
MW 35% 35% 0,01-3,0 18m E --- --- 500/18/ 

70-110
500 0,3641

2
8

S2.28
MW 35% 35% 0,01-3,0 18m E --- --- 500/18/ 

70-110
500 0,2344

2
9

S2.29
MW 45% 25% 0,01-1,4 11m D 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,3152

3
0

S2.30
ZP 3% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,1938

3
1

S2.31
MW 35% 45% 0,01-1,0 11m D 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 
objęte 

500/18/ 
70-110

500 0,3044
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ochroną 
konserwat

orską

3
2

S2.32
ZP 3% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,1852

3
3

S2.33
MW/

U
40% 20% 0,01-1,2 10m C 20m

--- 500/18/ 
70-110

500 0,1420

3
4

S2.34
MW 35% 35% 0,01-3,0 18m E --- --- 500/18/ 

70-110
500 0,3097

3
5

S2.35I
E 95% 2% 0,01-1,0 5m E ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,0383

3
6

S2.36
MW 35% 45% 0,01-1,0 11m D 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 1,5338

3
7

S2.37I
C 95% 2% 0,01-1,0 5m E ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,1336

3
8

S2.38
U 50% 15% 0,01-1,8 14m C ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

500/18/ 
70-110

500 0,1988

3. W ramach poszczególnych  terenów zlokalizowanych w jednostce przestrzennej S3 ustala się następujące 
parametry i wskaźniki:

L
.
P

SYM
BOL 

TERE
NU

MAKSY
MALNA 
POWIER
ZCHNIA 
ZABUDO

WY

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
TERENU 
BIOLOGI

CZNIE 
CZYNNE

GO

WSKAŹNI
K 

INTENSY
WNOŚCI 
ZABUDO

WY

MAKSY
MALNA 
WYSOK

OŚĆ 
BUDYN
KÓW

GEOM
ETRIA 
DACH

U

MAKSY
MALNA 
SZEROK

OŚĆ 
ELEWA

CJI 
FRONT
OWEJ

STREFY

PARAM
ETRY 
PRZY 

SCALE
NIACH 

I 
PODZI
AŁACH

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
DZIAŁKI 

PRZY 
PODZIAŁ

ACH

POWIERZ
CHNIA 

TERENU 
[ha]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S3.1Z
P 3% 85% --- --- --- --- --- --- --- 0,0749

2 S3.2IE 95% 2% 0,01-1,0 5m E --- --- --- --- 0,0149

3 S3.3M
W 25% 40% 0,1-2,0 16m E --- --- 500/18/ 

70-110
500 1,9458

4 S3.4I
C 95% 2% 0,01-1,0 5m E --- --- --- --- 0,1327

5

S3.5Z
P

5% 85%

--- --- --- --- Ochrony 
konserwa
torskiej 
na mocy 

mpzp

--- --- 1,9101

6 S3.6U
S 50% 15% 0,01-1,5 15m A --- --- --- --- 3,7405

7 S3.7M
N 30% 50% 0,01-0,8 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,6486

8
S3.8M

W 35% 45% 0,01-1,4 14m C 20m
obszar 

ochrony 
konserwa

500/18/ 
70-110

500 0,7322
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torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

9 S3.9M
W 30% 50% 0,01-1,5 16m E 20m -- 500/18/ 

70-110
500 0,2510

1
0

S3.10I
E 95% 2% 0,01-1,0 5m E --- --- --- --- 0,0855

1
1

S3.11
MW 30% 50% 0,01-1,5 16m E 20m -- 800/20/ 

70-110
800 1,3125

1
2

S3.12
MW

45% 25% 0,01-1,0 10m C 20m

obszar 
ochrony 

konserwa
torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

500/18/ 
70-110

500 0,7162

1
3

S3.13
MW

35% 40% 0,01-1,2 11m D 20m

obszar 
ochrony 

konserwa
torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

500/18/ 
70-110

500 0,7754

1
4

S3.14
MW 30% 45% 0,01-1,8 15m E 20m

Płytka 
eksploata
cja,

800/18/ 
70-110

800 0,3054

1
5

S3.15
MW

45% 25% 0,01-1,0 10m C 20m

Płytka 
eksploata

cja, 
obszar 

ochrony 
konserwa
torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

500/18/ 
70-110

500 2,1192

1
6

S3.16
U

50% 15% 0,01-1,0 10m D 20m

Płytka 
eksploata

cja, 
obszar 

ochrony 
konserwa
torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

500/18/ 
70-110

500 0,1494

1
7

S3.17
MW/

U

50% 15% 0,01-1,0 10m D 20m

Płytka 
eksploata

cja, 
obszar 

ochrony 
konserwa
torskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwa

torską

500/18/ 
70-110

500 0,0891

1
8

S3.18
ZP

2% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploata

cja, 
obszar 

ochrony 
konserwa
torskiej

--- --- 0,5399
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4. W ramach poszczególnych  terenów zlokalizowanych w jednostce przestrzennej S4 - ustala się 
następujące parametry i wskaźniki:

L
.
P

SYM
BOL 

TERE
NU

MAKSY
MALNA 
POWIER
ZCHNIA 
ZABUDO

WY

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
TERENU 
BIOLOGI

CZNIE 
CZYNNE

GO

WSKAŹNI
K 

INTENSY
WNOŚCI 
ZABUDO

WY

MAKSY
MALNA 
WYSOK

OŚĆ 
BUDYN
KÓW

GEOM
ETRIA 
DACH

U

MAKSY
MALNA 
SZEROK

OŚĆ 
ELEWA

CJI 
FRONT
OWEJ

STREFY

PARAM
ETRY 
PRZY 

SCALE
NIACH 

I 
PODZI
AŁACH

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
DZIAŁKI 

PRZY 
PODZIAŁ

ACH

POWIERZ
CHNIA 

TERENU 
[ha]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S4.1Z
P 2% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 1,1980

2
S4.2M
W/U 35% 30% 0,01-1,2 10m E 20m

Płytka 
eksploatac
ja,

800/18/ 
70-110

800 0,2376

3
S4.3M

W 30% 45% 0,01-1,8 15m E 20m
Płytka 
eksploatac
ja,

800/18/ 
70-110

800 0,6748

4
S4.4U

P 55% 10% 0,01-1,4 10m E 20m
Płytka 
eksploatac
ja,

800/18/ 
70-110

800 0,0835

5
S4.5K

G 85% 2% 0,01-1,0 5m E
5m-jako 

jeden 
garaż

Płytka 
eksploatac
ja

--- --- 0,4536

6
S4.6M

W 45% 40% 0,01-2,5 15m E 20m
Płytka 
eksploatac
ja

800/18/ 
70-110

800 2,1030

7
S4.7U

P 55% 10% 0,01-1,7 15m E 20m
Płytka 
eksploatac
ja

800/18/ 
70-110

800 0,2579

8
S4.8IE

95% 2% 0,01-1,0 5m E ---
Płytka 
eksploatac
ja

--- --- 0,2607

9

S4.10
MW

25% 45% 0,01-0,8 10m C, D 20m

Płytka 
eksploatac

ja, 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,4935

1
0

S4.11
UK

25% 45% 0,01-0,6 25m A ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej, 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

--- --- 0,7485

1
1

S4.12
U 55% 10% 0,01-1,4 10m E 20m

Płytka 
eksploatac
ja,

800/18/ 
70-110

800 0,0979

1
2

S4.13
KG

95% 2% 0,01-1,0 5m E
5m-jako 

jeden 
garaż

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,1733

1
3

S4.14
MW

40% 25% 0,01-1,0 9m C 20m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 

500/18/ 
70-110

500 0,4316
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objęte 
ochroną 

konserwat
orską

1
4

S4.15
ZP

2% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 0,4235

1
5

S4.16
MW/

U

95% 1% 0,01-3,0 10m C, D 20m

Płytka 
eksploatac

ja, 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,1451

1
6

S4.17
U 60% 10% 0,01-0,8 9m E 30m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 0,6109

1
7

S4.18
UP 80% 5% 0,01-2,0 10m E 30m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 0,1798

1
8

S4.19
KDP 2% 5% --- --- --- ---

Płytka 
eksploatac
ja

--- --- 0,3006

1
9

S4.20
U 60% 10% 0,01-0,8 9m E 30m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 0,0573

2
0

S4.21
U/M
W

45% 20% 0,01-1,2 10m C 20m

Płytka 
eksploatac

ja., 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,2888

2
1

S4.22
PU

45% 15% 0,01-1,2 12m A 20m

Płytka 
eksploatac
ja, szyby 
pokopalni

ane

800/18/ 
70-110

800 1,6151

2
2

S4.23
PU 50% 10% 0,01-1,2 14m A 20m

Płytka 
eksploatac

ja

800/18/ 
70-110

800 1,7838

2
3

S4.24
PU 50% 10% 0,01-1,2 14m A 20m

Płytka 
eksploatac

ja

800/18/ 
70-110

800 1,6728

2
4

S4.25
MW

45% 25% 0,01-1,4 11m C 20m

Płytka 
eksploatac

ja, 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,7786

2
5

S4.26
MW 40% 25% 0,01-1,4 15m A 25m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 0,3920

5. W ramach poszczególnych  terenów zlokalizowanych w jednostce przestrzennej S5 ustala się następujące 
parametry i wskaźniki:

L
.
P

SYM
BOL 

TERE
NU

MAKSY
MALNA 
POWIER
ZCHNIA 
ZABUDO

WY

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
TERENU 
BIOLOGI

CZNIE 
CZYNNE

GO

WSKAŹNI
K 

INTENSY
WNOŚCI 
ZABUDO

WY

MAKSY
MALNA 
WYSOK

OŚĆ 
BUDYN
KÓW

GEOM
ETRIA 
DACH

U

MAKSY
MALNA 
SZEROK

OŚĆ 
ELEWA

CJI 
FRONT
OWEJ

STREFY

PARAM
ETRY 
PRZY 

SCALE
NIACH 

I 
PODZI
AŁACH

MINIMA
LNA 

POWIER
ZCHNIA 
DZIAŁKI 

PRZY 
PODZIAŁ

ACH

POWIERZ
CHNIA 

TERENU 
[ha]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 S5.1M
N 40% 50% 0,01-1,0 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,6629
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2 S5.2M
N 40% 50% 0,01-1,0 9m B 20m --- 500/18/ 

70-110
500 0,0629

3

S5.3U/
MW

30% 25% 0,01-1,4 12m C 25m

obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

800/20/ 
70-110

800 1,2010

4 S5.4Z
P 2% 85% --- --- --- --- --- --- --- 0,3691

5

S5.5U
P

30% 25% 0,01-1,4 12m C 25m

obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

800/20/ 
70-110

800 0,4571

6

S5.6U/
MW

40% 30% 0,01-1,8 15m C 25m

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,4024

7
S5.7K

G 85% 2% 0,01-1,0 5m E
5m-jako 

jeden 
garaż

Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 0,7072

8
S5.8U/
MW 40% 30% 0,01-1,5 12m A 25m

Płytka 
eksploatac

ja

500/18/ 
70-110

500 0,4917

9 S5.9U 40% 30% 0,01-1,5 12m A 25m --- 500/18/ 
70-110

500 0,8168

1
0

S5.10
ZD 10% 70% 0,001-0,1 5m A ---

Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 7,0324

1
1

S5.11
Z --- 95% --- --- --- ---

Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 7,4045

1
2

S5.12
KG 85% 2% 0,01-1,0 5m E

5m-jako 
jeden 
garaż

Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 0,5385

1
3

S5.13
MW/

U

45% 20% 0,01-1,2 10m C, D 20m

Płytka 
eksploatac

ja., 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

500/18/ 
70-110

500 0,4089

1
4

S5.14
MN

30% 50% 0,01-1,0 9m B 20m

Płytka 
eksploatac
ja, szyby 
pokopalni

ane

800/18/ 
70-110

800 4,3189

1
5

S5.15
U 40% 30% 0,01-1,5 12m A 25m

Płytka 
eksploatac

ja

800/18/ 
70-110

800 0,5605

1
6

S5.16
ZP

2% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 1,1670

1
7

S5.17
MW

70% 10% 0,01-1,5 9m C ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej, 
obiekty 
objęte 

ochroną 

--- --- 0,6738
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konserwat
orską

1
8

S5.18
ZP

5% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej

--- --- 1,3143

1
9

S5.19
MW

70% 10% 0,01-2,0 12m D ---

Płytka 
eksploatac
ja, obszar 
ochrony 

konserwat
orskiej, 
obiekty 
objęte 

ochroną 
konserwat

orską

--- --- 0,7370

2
0

S5.20
ZP 5% 85%

--- --- --- --- Płytka 
eksploatac

ja

--- --- 0,1695

2
1

S5.21
ZP 5% 85% --- --- --- --- --- --- --- 0,1013

Rozdział 4.
Ustalenia dodatkowe i postanowienia końcowe

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia....................2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czeladzi
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, 
ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG 

oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź

§ 1. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany 
przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami MN, MW, MN/U, MW/U, U, U/MW, UK, UP na zabudowę 
mieszkaniowo-usługową wraz ze zmianą zasad ich zagospodarowania.

§ 2. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej 
wprowadzenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią z uwagi na brak ich występowania w obszarze 
opracowania planu.

§ 3. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej 
wykreślenia z par. 12 ust. 1 tekstu: „o ile ustalenia szczegółowe Rozdziału 3 nie stanowią inaczej" z uwagi na 
konieczność ustalenia powierzchni nowych działek ewidencyjnych podlegających scaleniom i podziałowi.

§ 4. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej 
zmniejszenia minimalnych szerokości na dojazdy do poszczególnych działek z uwagi na przyjęcie tej wielkości 
jako minimalnej wynikającej z przepisów.

§ 5. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany 
kąta położenia granicy działek w stosunku do osi pasa drogowego z uwagi na wskazane wielkości jedynie 
w procedurze scalania i podziału działek.

§ 6. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zmiany 
wysokości renty planistycznej na poziomie 0% z uwagi na niezgodność z zapisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej 
wykreślenia zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji garaży wolnostojących z uwagi na występowania takiego 
zapisu w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub z usługami w obszarze, których należy dążyć 
do kumulowania poszczególnych elementów zagospodarowania towarzyszącego wpływającego na ład 
przestrzenny.

§ 8. Przyjąć stanowisko Burmistrza Miasta Czeladź w zakresie nieuwzględnienia uwagi dotyczącej 
zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy do minimum 50% i zmniejszenia minimalnej powierzchni 
terenu biologicznie czynnego do 20% oraz wprowadzenia indywidualnych (dowolnych) formy dachu z uwagi 
na konieczność zachowania ładu przestrzennego.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia....................2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), w oparciu 
o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia  miejscowego planu"

Rada Miejska w Czeladzi
rozstrzyga

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, zapisanych

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. 
Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą 
KDG oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź
należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, 
należących do zadań własnych gminy, będzie Gmina Czeladź.

2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji będą:

a) budżet Gminy Czeladź,

b) środki i fundusze zewnętrzne (pomocowe fundusze Unii Europejskiej, dotacje i pożyczki z funduszy 
krajowych),

c) partnerstwo publiczno-prywatne,

d) fundusze prywatne.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków 
finansowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami).
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Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład Aglomeracji Katowice przy realizacji zadania polegającego na

aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Katowice

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

§ 1. 1 Rada Miejska w Czeladzi wyraża wolę zawarcia przez Gminę Czeladź porozumienia 
międzygminnego z gminami: Katowice, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec, wchodzącymi w skład 
Aglomeracji Katowice, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.

2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin, o których mowa w ust. 1, 
przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Katowice, 
wyznaczonej na podstawie uchwały nr V/16/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie
uchwały nr V/16/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj, Śl.
z 2016 r. poz. 4598), została wyznaczona Aglomeracja Katowice, w skład której wchodzą Gminy: Czeladź,
Siemianowice Śląskie i Sosnowiec.

Miasto Katowice pełni w ww. aglomeracji funkcję gminy wiodącej, ponieważ ma największą
równoważną liczbą mieszkańców (RLM).

Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r,, poz. 2268 ze
zm.) nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz
zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miejskiej
o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
wykazuje konieczność zaktualizowania Aglomeracji Katowice, zarówno w zakresie obszaru, jak i w
zakresie równoważnej liczby mieszkańców. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Prawa wodnego, w celu
przeprowadzenia procedury zmiany obszaru i granic Aglomeracji Katowice, Gminy tworzące aglomerację
winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu.

Podstawą do zawarcia porozumienia - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) - będą stosowne uchwały
podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład Aglomeracji Katowice.
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Projekt

z dnia  10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.                      
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.409 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje:

§ 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
prowadzące na terenie Miasta Czeladź żłobki i posiadające wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta Czeladź, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Czeladź.

§ 2. Celem udzielenia dotacji jest dofinansowanie pokrycia kosztów zapewnienia dziecku opieki                             
w żłobku  w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

§ 3. Ustala się kwotę dotacji celowej udzielonej przez Miasto Czeladź dla podmiotów prowadzących żłobki 
w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Miasta Czeladź.

§ 4. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza 
Miasta Czeladź, na podstawie którego zawarta zostanie z Podmiotem umowa dotacji na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

2. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana na podstawie miesięcznego wniosku 
o wypłatę  dotacji celowej  w terminie do ostatniego dnia  każdego miesiąca.

§ 5. 1. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji celowej składany jest do Burmistrza Miasta Czeladź  
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za który ma być wypłacona  dotacja .

2. Wysokość przekazywanej miesięcznej transzy dotacji celowej odpowiada  iloczynowi faktycznej liczbie 
dzieci objętych opieką w żłobku - zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź i kwoty określonej  w § 3.

3. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja 
będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było 
objęte opieką w żłobku.

§ 6. Dotacja celowa zostanie wstrzymana gdy podmioty o których mowa w § 1 nie przedłożą wniosku 
o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub zostaną wykreślone z  rejestru żłobków prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta Czeladź.

§ 7. 1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Podmiot 
prowadzący żłobek zobowiązany jest do rozliczenia dotacji za dany rok w terminie do dnia 10 stycznia roku 
następnego. 
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2. W przypadku gdy podmiot o którym mowa w § 1 kończy swoją działalność, rozliczenie otrzymanej 
dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji celowej.

3. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa ustawa                          
o finansach publicznych.

§ 8. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków finansowych w tym wzory 
wniosków  oraz umowy ustalone zostaną w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.
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Uzasadnienie

w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .

W ramach zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wprowadza się możliwość otrzymania dotacji celowej z budżetu Miasta Czeladź podmiotom
prowadzącym działalność w/w zakresie .

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą o opiece do lat 3  art. 60. ”1. Podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie
dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może
zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały określone w projekcie Budżetu Miasta
Czeladź na rok 2020 w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - Pozostała
Działalność w wysokości 72 000,00 zł.
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Projekt

z dnia  16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                     
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 11 października 2019 r.

Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie, na rok 2020

DZIAŁ I.

Wstęp

Samorząd potrzebuje silnego sektora pozarządowego, by lepiej wypełniać swoje funkcje – dokładniej 
identyfikować zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz pełniej, skuteczniej i efektywniej je zaspokajać. 
Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu obywateli i ich 
wspólnot.  Funkcjonowanie organizacji non profit, a w szczególności aktywność mieszkańców Czeladzi 
zrzeszonych w tych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje 
otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych zbiorowości.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem współdziałania i wzajemnego 
wspierania się sektora samorządowego i społecznego. Reguluje zakres współpracy w wymiarze 
finansowymi niefinansowym, określając jego formy. To wyraz polityki miasta wobec podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych 
możliwości działania na terenie Czeladzi i opartej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Niniejszy Program opracowany został przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej – Referat Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Czeladź. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projekt Programu współpracy na rok 
2020 został poddany konsultacjom.

Projekt „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2020” został przygotowany na podstawie ubiegłorocznego programu oraz na 
podstawie doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach minionych.

Dnia 27 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.czeladz.pl  w zakładce 
Tablica ogłoszeń – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl w zakładce 
Sprawy społeczne – Organizacje pozarządowe – Roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź ogłoszono konsultacje dotyczące projektu 
Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Konsultacje trwały od 5 do 10 października 2019 r.

Do dnia 10 października 2019 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich uwag dotyczących 
wprowadzenia zmian do programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 
przyszły rok.
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DZIAŁ II.

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną, 
prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) środkach publicznych – należy rozumieć przez to środki publiczne, o których mowa
w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy,

4) dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

5) wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

6) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Czeladzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,

7) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,

8) operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 3, której organ administracji publicznej zlecił realizację zadania publicznego w sposób, 
o którym mowa w art. 16a ustawy; 

9) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony
 w art. 3 ust. 3, której operator projektu zleca wykonanie projektu;

10) projekcie – rozumie się przez to zadanie realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym 
mowa w art. 16a ustawy,

11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,

12) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs na dotacje z budżetu Miasta Czeladź na 
realizację zadań publicznych w 2020 roku,

13) komisji konkursowej – rozumie się przez to komisję konkursową do spraw opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Miasta Czeladź,

14) małych  grantach – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom  w trybie określonym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

15) zadaniach publicznych – rozumie się przez to sferę zadań publicznych, określonych 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podmiotami Programu są:

1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie miasta 
Czeladź lub na rzecz jego mieszkańców,

2) organizacje pozarządowe,

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
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4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Czeladź na realizację Programu
w roku 2020 wynoszą: 887 000,00 zł.

DZIAŁ III.

Cele Programu

1. Głównym celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi, kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Szczegółowe cele do niniejszego Programu to:

1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Mieście,

3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które do tej pory 
były realizowane przez samorząd,

6) zdynamizowanie działań organizacji w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności 
i efektywności.

DZIAŁ IV.

Zasady współpracy

Realizacja Programu opiera się na zasadach:

1) pomocniczości - miasto prowadzi działalność przy pomocy organizacji pozarządowych, poprzez 
powierzanie lub wspieranie wykonywania odpowiednich zadań publicznych,

2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów 
programu, 

3) partnerstwa - organizacjom zapewnia się uczestnictwo w ustalaniu zadań publicznych wykonywanych 
przez miasto oraz sposobu wykonywania tych zadań na równych prawach i na zasadzie dobrowolności 
udziału,

4) efektywności - miasto wykorzystuje współpracę z organizacjami do efektywnej realizacji zadań na rzecz 
poprawy warunków życia mieszkańców Czeladzi,

5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy, 

6) jawności - miasto udostępnia organizacjom pozarządowym podstawowe dane, tj. o zamiarach, celach 
i efektach współpracy oraz o jej kosztach. 
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DZIAŁ V.

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku jest:

1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie,

2) współtworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

4) konsultowanie aktów prawa miejscowego.

DZIAŁ VI.

Formy współpracy

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w ustawie w art. 3 ust. 3 odbywa się w wymiarze finansowym lub/i niefinansowym.

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formach:

1) powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji,

2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

3) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju,

4) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,

5) zawierania umów na podstawie m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.

3. Współpraca o charakterze niefinansowym przybiera formy:

1) organizowania otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym dotyczących 
przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz zadań 
publicznych, planowanych do realizacji na następny rok,

2) realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i miasta,

3) wspierania działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe,

4) udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji 
z wnioskami o dotacje,

5) wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym,

6) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, związanej z działaniami organizacji 
pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem,

7) tworzenia wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli  organów administracji publicznej,

8) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa normatywnego w dziedzinach 
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dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z zapisem Uchwały Nr LXX/1215/2010 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.,

9) pomocy merytorycznej w przygotowywaniu przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta,

10) użyczania organizacjom pozarządowym lokali, będących ich siedzibą lub na potrzeby prowadzenia 
działalności statutowej,

11) udostępniania, w miarę posiadanych możliwości sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Czeladź na 
potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań, zajęć oraz 
imprez o charakterze niekomercyjnym.

DZIAŁ VII.

Priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju demokracji 
lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy 
spełnionych następujących warunkach:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Czeladzi,

2) obie strony wyrażają wolę współpracy,

3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

2. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w Ustawie jako zadania pożytku publicznego /art.4 
ust.1/, będące jednocześnie zadaniami własnymi Gminy.

3. Do dziedzin obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywane priorytetowe zadania 
publiczne, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy współudziale finansowym Miasta 
Czeladź zaliczamy:

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób, w tym m.in.:

a) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy,

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców Czeladzi poprzez 
nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, a także zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej,

c) działalność na rzecz rodzin w tym: grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego,

d) wspieranie przedsięwzięć dotyczących pomocy młodzieży z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi,

e) wspieranie działań w zakresie udzielania pomocy rodzicom z dziećmi w sytuacjach kryzysowych,

f) wspieranie przedsięwzięć z zakresu polityki prorodzinnej oraz osób starszych,

g) wspieranie działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej,

h) podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną osób starszych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 60 000,00 zł

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m.in.:
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a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej 
(w tym m.in. konsultacje, warsztaty, poradnictwo, terapia, prowadzenie działalności ruchów 
abstynenckich itd.),

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży (w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element 
oddziaływań profilaktycznych zgodnie z przedstawionym programem profilaktycznym, organizacja 
zawodów integracyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym, 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
organizacja wyjazdów profilaktycznych,  integracyjnych, rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci i dorosłych, organizacja konkursów, imprez itp.),

c) wspieranie działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i ich rodzin,

d) realizacja programów informacyjno-edukacyjno-integracyjnych dla dorosłych,

e) realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

f) realizacja programów profilaktyczno-wychowawczo-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 150 000,00 zł

3) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, w tym m.in.:

a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek 
(w tym m.in. konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli
z zakresu komunikacji interpersonalnej, warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze 
itp.),

b) organizowanie konkursów naukowych dla dzieci i młodzieży z czeladzkich placówek oświatowych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 20 000,00 zł

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.:

a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

b) wspieranie działań ułatwiających dostęp do kultury, sztuki oraz pielęgnowanie i poznawanie miejsc 
dziedzictwa narodowego poprzez organizację wycieczek,

c) przygotowywanie wydawnictw związanych z historią i kulturą Czeladzi,

d) prowadzenie zespołów artystycznych, tanecznych,

e) organizacja plenerów i imprez artystyczno-kulturalnych,

f) organizacja wystaw, koncertów,

g) działania mające na celu pielęgnowanie historii i kultury Czeladzi w miastach partnerskich.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 65 000,00 zł 

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:

a) organizacja przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie usportowienia osób (dzieci, młodzież, 
seniorzy) poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu 
przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji,

b) organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

c) organizacja wydarzeń sportowych (turnieje, imprezy sportowe),

Id: 7ABE2F4D-5A73-4F2B-93FD-65E9DB30BE4E. Projekt Strona 6



d) wspieranie działań sportowych i sportowo-rekreacyjnych w środowisku osób      niepełnosprawnych,

e) realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów poprzez dofinansowanie 
stypendiów sportowych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 400 000,00 zł

6) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym m.in.:

a) realizacja programów wspierających funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 40 000,00 zł

7) ratownictwo i ochronę ludności, w tym m.in.:

a) utrzymywanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź
na 2020 r. wynosi: 152 000,00 zł

4. Miasto Czeladź może, na wniosek podmiotu, rozszerzyć listę zadań priorytetowych przewidzianych do 
realizacji.

5. Miasto w 2020 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w zakresie realizacji w/w zadań.

DZIAŁ VIII.

Okres realizacji Programu

1. Zadania niniejszego Programu będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

2. Zmiany w programie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi.

DZIAŁ IX.

Sposób realizacji Programu

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przyznawanie przez miasto 
środków finansowych odbywać się będzie poprzez:

1) otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Miasta Czeladź,

2) wnioski organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy,

3) wnioski o inicjatywę lokalną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi,

4) inne tryby niż wyżej wymienione, określone w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie prawo 
zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

2. Realizatorzy Programu:

1) Rada Miejska w Czeladzi,

2) Burmistrz Miasta Czeladź,

3) organizacje pozarządowe,

4) komisje konkursowe,
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5) Wydziały Urzędu Miasta Czeladź i jednostki organizacyjne miasta.

DZIAŁ X.

Sposób oceny realizacji Programu

1. Burmistrz Miasta Czeladź dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego 
organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: ustalenia trybu i zasad postępowania 
przy udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania zadań publicznych.

2. Ocena realizacji  programu będzie dotyczyć:

1) liczby otwartych konkurów ofert,

2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkurów,

3) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych,

4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

5) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań 
publicznych,

6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych,

7) wysokości środków własnych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców miasta,

8) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe,

9) liczby złożonych przez organizacje ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych 
konkurów ofert (tzw. małe granty),

10) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkurów ofert (tzw. małe granty),

11) liczby inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej.

3. Wydział koordynujący przygotowuje projekt Programu, przyjmuje opinie na temat propozycji zapisów 
do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1215/2010 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.

DZIAŁ XI.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

1. Do zaopiniowania ofert, przedłożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ustawie w art. 3 ust. 3, Burmistrz Miasta Czeladź 
w drodze Zarządzenia powoła komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3. Posiedzenia komisji konkursowych prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez niego członek komisji.

4. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków.
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5. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert 
składają oświadczenie, iż nie pozostają w takim stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami biorącymi 
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas opiniowania 
ofert.

6. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego pod względem 
formalnym i merytorycznym, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

8. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta Czeladź.

9. Wyniki konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Czeladź.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert, w formie Zarządzenia Burmistrza zawierającego nazwę oferenta, 
nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych ogłaszane są niezwłocznie po 
wyborze oferty w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Czeladź i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ((t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie
realizacji zadań publicznych uchwalany jest co roku. Roczny program współpracy uchwalany jest
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
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Projekt

z dnia  18 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, 
nieruchomości o łącznej powierzchni 16371 m2 położonej przy ul. Legionów w Czeladzi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art.43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, 
z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924) ,

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Czeladź, oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi, o łącznej 
powierzchni  16371 m2  oznaczonej jako  działki nr: 23, 24, część działek nr: 25, 26 arkusz mapy 31 oraz część 
działek nr: 2/3, 2/4 arkusz mapy 37, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, na cele realizacji inwestycji pod 
nazwą: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-
szatniowego oraz z remontem, rozbudową i budową parkingów w Czeladzi przy ul. Legionów”,  na rzecz 
Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomość opisana w projekcie uchwały, stanowiąca własność Gminy Czeladź, oddana jest w trwały
zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi.

Inwestycja pod nazwą: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową
zaplecza sanitarno-szatniowego oraz z remontem, rozbudową i budową parkingów w Czeladzi przy ul.
Legionów” prowadzona jest przez Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym)

Oddanie, przez trwałego zarządcę, nieruchomości lub jej części w dzierżawę, na czas dłuższy niż 3 lata
wymaga zgody właściwego organu i organu nadzorującego (art 43 ust. 2 pkt. 3 – UGN).

Ponadto odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawnej wymaga zgody rady (art
37 ust. 4 - UGN)

Wobec uzasadnienia faktycznego i prawnego podjęcie uchwały jest zasadne.
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Projekt

z dnia  18 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U . z 2019 roku, poz.506 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę 
162 377,74 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 162 377,74 zł,

2) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę 322 200,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 322 200,00 zł,

3) Plan dochodów po zmianach wynosi 192 629 913,87 zł:, w tym: 

a) dochody bieżące: 126 952 316,19 zł

b) dochody majątkowe:  65 677 597,68 zł.

2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 300 291,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 172 377,74 zł,

b) wydatki majątkowe – 127 914,00 zł,

2) Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 460 114,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące  – 172 377,74  zł,

b) wydatki majątkowe – 127 914,00 zł,

3)  Plan wydatków po zmianach wynosi 201 925 789,96 zł:, w tym: 

a) wydatki bieżące: 127 488 292,49 zł

b) wydatki majątkowe:  74 437 497,47 zł.

3. Zmianę zapisów § 4 uchwały nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku poprzez dodanie po ustępie 
5 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, 
o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych w wysokości 7 320 000,00 zł”.
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4. Zmianę zapisów § 8 uchwały nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku poprzez dodanie po ustępie 
5 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 
mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 innych niż określone w pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 
7 320 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

Zmiany ogółem 162 377,74 322 200,00

Dochody bieżące 162 377,74 0,00

Dochody majątkowe 0,00 322 200,00

750 Administracja publiczna 114 714,00 0,00

Dochody bieżące 114 714,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 114 714,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 47 663,74 0,00

Dochody bieżące 47 663,74 0,00

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków lub płatnosci w
ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 47 663,74 0,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 0,00 322 200,00

Dochody majątkowe 0,00 322 200,00

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich, o
których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego 0,00 322 200,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 23 października 2019 r.
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Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

300 291,74 460 114,00

172 377,74 10 000,00

127 914,00 450 114,00

600 Transport i łączność 0,00 57 914,00

60095 Pozostała działalność 0,00 57 914,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 0,00 57 914,00

programy finansowanie z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 57 914,00

750 Administracja publiczna 34 714,00 0,00

75023
Urzedy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 34 714,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 34 714,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na; 34 714,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 714,00

801 Oświata i wychowanie 47 663,74 0,00

80101 Szkoły podstawowe 47 663,74 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 47 663,74 0,00

programy finansowanie z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 47 663,74 0,00

852 Pomoc społeczna 90 000,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 90 000,00 0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 10 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 10 000,00

Wydatki bieżace, w tym na: 0,00 10 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 914,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 57 914,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 57 914,00 0,00

Wydatki majątkowe ogółem

ZMIANY OGÓŁEM

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Wydatki bieżące ogółem

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 23 października 2019 r.
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inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 914,00 0,00

921 Kultura i ochron a dziedzictwa narodowego 70 000,00 392 200,00

92195 Pozostała działalność 0,00 392 200,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 0,00 392 200,00

programy finansowanie z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 392 200,00

92118 Muzea 70 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 70 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 0,00
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1 2 3 4

1. DOCHODY 192 629 913,87

DOCHODY BIEŻĄCE 126 952 316,19

DOCHODY MAJĄTKOWE 65 677 597,68

2. WYDATKI 201 925 789,96

WYDATKI BIEŻĄCE 127 488 292,49

WYDATKI MAJĄTKOWE 74 437 497,47

3. WYNIK BUDŻETU -9 295 876,09

13 016 874,30

1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952

3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 0,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00

5. Prywatyzacja majątku jst § 944  0,00

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 7 000 000,00

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 6 016 874,30

3 720 998,21

1. Spłaty kredytów § 992 3 184 998,21

2. Spłaty pożyczek § 992 136 000,00

3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE

§ 963

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00

5. Lokaty § 994 0,00

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 400 000,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

ROZCHODY OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota
2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 23 października 2019 r.
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Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania

podmiotowa celowa

I.

1. 600 60004

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących 0,00 6 615 457,83

2. 600 60004

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 0,00 74 076,00

3. 600 60095

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego -
Rozwój społeczeństwa
informacyjnego 0,00 600,00

4. 600 60014

Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego 0,00 117 500,00

5. 750 75095

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących 0,00 479 802,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ

W 2019 ROKU

Kwota dotacji

Jednostki sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 23 października 2019 r.
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6. 801 80104

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 0,00 250 000,00

7. 801 80110

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 0,00 3 400,00

8. 851 85154

Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych 0,00 50 000,00

9. 851 85158

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących 0,00 110 000,00

10. 900 90095

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących 0,00 90 000,00

11. 921 92116

Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury - Miejska Biblioteka
Publiczna 2 455 000,00 0,00

12. 921 92118
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury - Muzeum Saturn 1 394 350,00 0,00

13. 921 92118

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
jednostekniezaliczanych do
sektora finansów publicznych 70 000,00 0,00

Razem 3 919 350,00 7 790 835,83

II.

1.

754 75411

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych 0,00 180 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
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2. 754 75412

Dotacje celowe z budżetu jest
udzielone w trybie art. 221 uofp.
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
- OSP 0,00 70 000,00

3. 801 80104
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 550 000,00

4. 851 85154

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
- Przeciwdziałanie patologiom
społecznym 0,00 150 000,00

5. 852 85205

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

0,00 30 000,00

6. 852 85295

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pozytku publicznego

0,00 47 280,00

7. 854 85495

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

0,00 20 000,00
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8. 900 90005

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

0,00 360 000,00

9. 921 92105

Dotacje celowe z budżetu jest
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
- Ochrona dóbr i tradycji
lokalnej 0,00 70 000,00

10. 921 92120

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanych do
sektora finansów publicznych

0,00 50 000,00

11. 921 92120

0,00 100 000,00

12. 926 92695

Dotacje celowe z budżetu jest
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
- Upowszechnianie kultury
fizycznej i sporu 0,00 447 000,00

Razem 550 000,00 1 524 280,00

4 469 350,00 9 315 115,83

OGÓŁEM DOTACJE 13 784 465,83

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
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UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących:

- dział 750 – 114 714,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok

- dział 801 – 47 663,74 zł – zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację programów

ERASMUS

2. majątkowych:

- dział 921 – 322 200,00 zł – przesunięcie realizacji zadania „Alternatywne źródła energii dla

Kopalni Kultury” na rok następny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 300 291,74 zł, w tym:

1. dział 750, rozdział 75023 o kwotę 34 714,00 zł (wydatki bieżące) zwiększenie środków na

bieżącą działalność Urzędu (dodatkowe dochody)

2. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 47 663,74 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

realizację programów ERASMUS realizowanych przez SP 2 i SP 5 (dodatkowe dochody)

3. dział 852, rozdział 85215 o kwotę 90 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą

działalność MOPS (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)

4. dział 900, rozdział 90005 o kwotę 57 914,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania (przeniesienie między działami)

5. dział 921, rozdział 92118 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

zakup pieca do MUZEUM (dodatkowe dochody)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 460 114,00 zł w:

1. dział 600, rozdział 60095 o kwotę 57 914,00 zł (wydatki majątkowe ) zwolnienie środków z

przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania (przeniesienie między

działami)

2. dział 854, rozdział 85415 o kwotę 10 000,00 zł (wydatki bieżące) zwolnienie środków z

przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (przeniesienie miedzy działami)

3. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 392 200,00 zł (wydatki majątkowe) przesunięcie realizacji

zadania „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury” na rok następny
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UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art.
230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z
późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala:

§ 1.  W uchwale IV/31/2018 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z dnia  19 grudnia  2018 roku w sprawie
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035 dokonać zmian w sposób
określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie

zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 23 października br.

zamknie  się  kwotą  192 629 913,87  zł,  plan  wydatków  201 925 789,96  zł,  plan  przychodów

13 016 874,30 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł. 

Zmiana wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

- poz. 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR - korekta kwot limitu wydatków na 2019 i
zobowiązań dla zadania,

-  poz.  1.1.2.12  Alternatywne  źródła  energii  dla  Kopalni  Kultury  –  przesunięcie  głównego  etapu
realizacji zadania na rok 2020,

- poz. 1.1.1.13 Erazmus+ „Eat healty. Act responsible” – nowe przedsięwzięcie realizowane będzie
przez SP 5 w latach 2019-2020,

- poz. 1.1.1.14 Erazmus+ „Inside out” -  nowe przedsięwzięcie realizowane będzie przez SP 2 w latach
2019-2021,

- poz. 1.3.2.2 Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza
sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – korekta kwot limitów
wydatków oraz nazwy zadania

-  poz.1.3.2.27  Dokapitalizowanie  spółki  związane  z  funkcjonowaniem  basenu  odkrytego  wraz  z
zapleczem – nowe przedsięwzięcie 

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej poza dostosowaniem kwot wynikającym ze zmian budżetu
na 2019 rok, czy kwot limitów dla przedsięwzięć – skutkujące zmianami  w kolejnych latach obejmują
przede wszystkim zmianę kwoty długu miasta Czeladź dla poszczególnych lat.  

Zmiana kwot długu wynika z faktu iż Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta)
stara się pozyskać środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa
otwartego basenu wraz  z  zagospodarowaniem terenu i  budową zaplecza  sanitarno-szatniowego w
Czeladzi”  (poz.  1.3.2.2  wykazu  przedsięwzięć).  Finansowanie  inwestycji  stanowić  będzie
niskooprocentowana  zwrotna  pożyczka  ze  środków  UE  oraz  kredyt  bankowy  uzupełniający
finansowanie.  Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę zobowiązania te opiewać będą na
kwotę 7.025.213 zł plus należne bankowi odsetki (w tym pożyczka zwrotna 5.760.675 zł oraz kredyt
bankowy  1.264.538  zł).  Bank  udzielający  finansowania  jako  zabezpieczenie  spłaty  zobowiązań
oczekuje wpisania tej inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto tzw. umowy wsparcia spółki.

Założenia  umów pożyczki  i  kredytu  o  których mowa  wyżej  zakładają  spłatę  tych  zobowiązań w
okresie 2021 – 2030. Zobowiązanie miasta zaś dotyczy wnoszenia w tym okresie udziałów do spółki
na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 7.320.000 zł
(kapitał oraz odsetki).

rok kwota
2021 765.000
2022 755.000



2023 750.000
2024 745.000
2025 735.000
2026 725.000
2027 720.000
2028 715.000
2029 710.000
2030 700.000

Pozostała kwota dokapitalizowania spółki w wysokości 500.000 zł dla roku 2019 oraz 1.500.000 zł dla
roku 2020 nie jest przeznaczona na spłatę zaciąganych przez spółkę zobowiązań a jedynie stanowi
zapewnienie wkładu miasta na pokrycie części kosztów inwestycji.

Od  dnia  1  stycznia  2019  r.  ustawodawca  rozszerzył  definicję  długu  publicznego  o  zobowiązania
wynikające z innych stosunków prawnych które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek,
kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą będzie spółka
miejska  to  zobowiązanie  miasta  wynikające  z  umowy  wsparcia  (tj.  zobowiązanie  do  wnoszenia
wkładów do spółki na spłatę zobowiązań zaciąganych w banku) winno być zaliczane do długu.

Biorąc to pod uwagę uzupełniono w WPF wiersze 14.2 i 14.3 wskazując kwoty spłat długu które będą
dokonywane z wydatków budżetu miasta.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budże-

tu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 193 171 676,65 69 074 683,06 47 956 107,51 20 798 067,27 16 367 000,00 11 296 000,00

1.a - wydatki bieżące 3 129 964,11 1 188 424,06 1 112 450,51 423 067,27 36 000,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 190 041 712,54 67 886 259,00 46 843 657,00 20 375 000,00 16 331 000,00 11 296 000,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z  
tego:

132 262 047,50 53 498 926,06 41 376 107,51 14 653 067,27 10 430 000,00 9 850 000,00

1.1.1 - wydatki bieżące 2 309 217,11 951 677,06 932 450,51 253 067,27 0,00 0,00

1.1.1.8 Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna Szkoła 7 2017 2019 172 291,00 39 476,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10
ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja  
publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 2018 2020 236 637,60 167 218,40 30 211,80 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11 Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna MOPS 2019 2021 1 374 066,00 477 996,00 677 790,00 218 280,00 0,00 0,00

1.1.1.12 Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji Szkoła 1 2019 2020 321 248,49 219 322,79 101 925,70 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13
ERAZMUS +"Eat healty. Act responsible" - Podniesienie poziomu  
wychowawczego

Szkoła Podstawowa nr 5 2019 2020 96 086,75 34 563,74 61 523,01 0,00 0,00 0,00

1.1.1.14 ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie Szkoła 2 2019 2021 108 887,27 13 100,00 61 000,00 34 787,27 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 129 952 830,39 52 547 249,00 40 443 657,00 14 400 000,00 10 430 000,00 9 850 000,00

1.1.2.1
Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na  
Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków MZGK 2016 2019 7 117 703,09 6 936 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn  wraz z  
uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta MZGK 2016 2021 5 332 225,00 0,00 3 000 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

1.1.2.6
Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w  
Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków

MZGK 2016 2019 7 403 169,30 6 649 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w  
Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków

MZGK 2016 2020 28 757 263,00 16 725 227,00 11 563 341,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11
Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z  
przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu  
drogowego

MZGK 2016 2020 37 145 255,00 21 568 674,00 14 886 866,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.12 Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska MZGK 2018 2020 584 405,00 87 800,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.13
Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej  
MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem  
OZE - Ochrona środowiska

MOSiR 2018 2020 6 108 410,00 500 000,00 5 569 050,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.14 Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego Urząd Miasta Czeladź 2021 2023 13 200 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 4 200 000,00 4 000 000,00

1.1.2.15
Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na  
funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport

MZGK 2020 2023 13 894 400,00 0,00 364 400,00 3 400 000,00 5 230 000,00 4 900 000,00

1.1.2.16
Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrurn z  
zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków MZGK 2020 2023 5 200 000,00 0,00 250 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 950 000,00

1.1.2.17 Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta Urząd Miasta Czeladź 2020 2021 2 430 000,00 0,00 1 630 000,00 800 000,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030
Limit 

zobowiązań

1 941 000,00 1 066 000,00 921 000,00 916 000,00 912 000,00 907 000,00 1 032 000,00 172 186 857,84

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759 941,84

1.b 941 000,00 1 066 000,00 921 000,00 916 000,00 912 000,00 907 000,00 1 032 000,00 169 426 916,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 808 100,84

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 137 194,84

1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 476,13

1.1.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 430,20

1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374 066,00

1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 248,49

1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 086,75

1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 887,27

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 670 906,00

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 936 481,00

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00

1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 649 067,00

1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 288 568,00

1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 455 540,00

1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 800,00

1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 069 050,00

1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200 000,00

1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 894 400,00

1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00

1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 430 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.1.2.18
Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi -  
Ochrona środowiska

Urząd Miasta Czeladź 2019 2020 2 780 000,00 80 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 60 909 629,15 15 575 757,00 6 580 000,00 6 145 000,00 5 937 000,00 1 446 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 820 747,00 236 747,00 180 000,00 170 000,00 36 000,00 0,00

1.3.1.1
Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej -  
Utrzymanie czystości i porządku

MZGK 2017 2022 684 000,00 180 000,00 180 000,00 170 000,00 36 000,00 0,00

1.3.1.2
Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości  
nierychomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi -  
Gospodarka nieruchomościami

Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 104 747,00 44 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i paliwa  
gazowe - Zaopatrzenie w media Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 32 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 60 088 882,15 15 339 010,00 6 400 000,00 5 975 000,00 5 901 000,00 1 446 000,00

1.3.2.2
Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i  
budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie  
wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja

Urząd Miasta Czeladź 2016 2030 9 331 417,00 500 000,00 1 500 000,00 765 000,00 755 000,00 750 000,00

1.3.2.3 Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów MZGK 2015 2022 1 365 680,78 290 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 395 558,67 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne Urząd Miasta Czeladź 2016 2019 498 643,78 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Przetok - Gospodarka wodna Urząd Miasta Czeladź 2016 2022 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

1.3.2.16 Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników MZGK 2015 2021 3 361 109,16 1 510 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.17 Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport MOSiR 2015 2020 2 086 462,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.18 Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg MZGK 2013 2023 17 153 326,35 4 440 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

1.3.2.19
Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Godspodarka  
nieruchomościami

MZGK 2015 2022 2 159 154,13 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1.3.2.20 Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 8 753 420,43 4 297 600,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

1.3.2.21 Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne Urząd Miasta Czeladź 2015 2021 150 000,00 35 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

1.3.2.22 Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport MOSiR 2015 2022 6 108 727,00 421 500,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 650 000,00 0,00

1.3.2.23
Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w  
Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.24 Budowa "Bawialnii" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja MOSiR 2018 2019 790 999,00 759 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.25 Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja MZGK 2018 2019 2 456 444,00 2 440 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.26 Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja MZGK 2015 2019 1 230 939,85 381 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.27
Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu  
odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport Urząd Miasta Czeladź 2021 2030 2 217 000,00 0,00 0,00 180 000,00 196 000,00 196 000,00
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L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030
Limit 

zobowiązań

1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 780 000,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 941 000,00 1 066 000,00 921 000,00 916 000,00 912 000,00 907 000,00 1 032 000,00 42 378 757,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 747,00

1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 000,00

1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 747,00

1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

1.3.2 941 000,00 1 066 000,00 921 000,00 916 000,00 912 000,00 907 000,00 1 032 000,00 41 756 010,00

1.3.2.2 745 000,00 735 000,00 725 000,00 720 000,00 715 000,00 710 000,00 700 000,00 9 320 000,00

1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00

1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00

1.3.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 710 000,00

1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00

1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 440 000,00

1.3.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

1.3.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 897 600,00

1.3.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071 500,00

1.3.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.3.2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 310,00

1.3.2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440 700,00

1.3.2.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 900,00

1.3.2.27 196 000,00 331 000,00 196 000,00 196 000,00 197 000,00 197 000,00 332 000,00 2 217 000,00
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od 
nieruchomości

z subwencji  
ogólnej

z tytułu dotacji i  
środków 

przeznaczonych  
na cele bieżące

z tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Podatki i opłaty 3) Dochody 

majątkowe x
ze sprzedaży 

majątku x

2019 192 629 913,87 126 952 316,19 36 541 690,00 1 800 000,00 31 969 850,77 23 347 155,77 17 536 312,00 28 220 771,04 65 677 597,68 24 980 981,21 40 516 816,47

2020 168 359 489,01 125 054 790,00 37 637 940,00 1 900 000,00 32 678 450,00 23 912 594,00 17 871 082,00 24 751 559,00 43 304 699,01 10 039 520,01 33 265 179,00

2021 141 575 613,00 128 326 280,00 38 767 079,00 2 000 000,00 33 658 803,00 24 749 534,00 18 407 214,00 24 773 524,00 13 249 333,00 3 761 529,00 9 487 804,00

2022 138 801 992,00 131 951 000,00 39 930 092,00 2 100 000,00 34 668 568,00 25 615 768,00 18 959 431,00 25 046 349,00 6 850 992,00 650 993,00 6 199 999,00

2023 141 777 992,00 135 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 547 276,00 5 867 992,00 676 530,00 5 191 462,00

2024 139 987 000,00 139 987 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 058 221,00 0,00 0,00 0,00

2025 142 787 000,00 142 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 579 386,00 0,00 0,00 0,00

2026 145 643 000,00 145 643 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 110 973,00 0,00 0,00 0,00

2027 148 556 000,00 148 556 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 653 193,00 0,00 0,00 0,00

2028 151 527 000,00 151 527 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 206 257,00 0,00 0,00 0,00

2029 154 558 000,00 154 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 770 382,00 0,00 0,00 0,00

2030 157 649 000,00 157 649 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 345 789,00 0,00 0,00 0,00

2031 160 802 000,00 160 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 932 704,00 0,00 0,00 0,00

2032 164 018 000,00 164 018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 531 359,00 0,00 0,00 0,00

2033 167 298 000,00 167 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 141 986,00 0,00 0,00 0,00
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2034 170 644 000,00 170 644 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 764 826,00 0,00 0,00 0,00

2035 174 057 000,00 174 057 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400 122,00 0,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

Wydatki 

majątkowex

2019 201 925 789,96 127 488 292,49 0,00 0,00 x 883 847,00 848 347,00 0,00 0,00 74 437 497,47

2020 175 353 447,00 123 099 790,00 0,00 0,00 x 968 000,00 968 000,00 0,00 0,00 52 253 657,00

2021 144 494 280,00 123 864 280,00 0,00 0,00 x 1 237 000,00 1 237 000,00 0,00 0,00 20 630 000,00

2022 141 452 000,00 124 882 000,00 0,00 0,00 x 1 359 700,00 1 359 700,00 0,00 0,00 16 570 000,00

2023 138 528 000,00 126 755 000,00 0,00 0,00 x 1 469 600,00 1 469 600,00 0,00 0,00 11 773 000,00

2024 135 637 008,00 128 656 000,00 0,00 0,00 x 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 6 981 008,00

2025 137 737 008,00 131 229 000,00 0,00 0,00 x 1 252 500,00 1 252 500,00 0,00 0,00 6 508 008,00

2026 142 093 008,00 134 510 000,00 0,00 0,00 x 1 101 700,00 1 101 700,00 0,00 0,00 7 583 008,00

2027 144 206 008,00 137 873 000,00 0,00 0,00 x 1 003 400,00 1 003 400,00 0,00 0,00 6 333 008,00

2028 146 677 008,00 141 320 000,00 0,00 0,00 x 878 900,00 878 900,00 0,00 0,00 5 357 008,00

2029 149 007 896,00 144 146 000,00 0,00 0,00 x 736 901,00 736 901,00 0,00 0,00 4 861 896,00

2030 155 249 000,00 147 029 000,00 0,00 0,00 x 571 200,00 571 200,00 0,00 0,00 8 220 000,00

2031 158 302 000,00 149 970 000,00 0,00 0,00 x 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 8 332 000,00

2032 161 518 000,00 152 969 000,00 0,00 0,00 x 402 500,00 402 500,00 0,00 0,00 8 549 000,00

2033 164 298 000,00 156 028 000,00 0,00 0,00 x 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 8 270 000,00

2034 167 144 000,00 159 149 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 7 995 000,00

2035 171 557 000,00 162 332 000,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 9 225 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2019 -9 295 876,09 13 016 874,30 0,00 0,00 6 016 874,30 3 851 052,30 7 000 000,00 5 444 823,79 0,00 0,00

2020 -6 993 957,99 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 6 993 957,99 0,00 0,00

2021 -2 918 667,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2 918 667,00 0,00 0,00

2022 -2 650 008,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2 650 008,00 0,00 0,00

2023 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 5 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 5 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków  
bieżących, o której mowa w art. 242  

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2019 3 720 998,21 3 720 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 107 423,01 0,00 -535 976,30 5 480 898,00

2020 3 006 042,01 3 006 042,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 101 381,00 0,00 1 955 000,00 1 955 000,00

2021 2 081 333,00 2 081 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 255 048,00 0,00 4 462 000,00 4 462 000,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 150 056,00 0,00 7 069 000,00 7 069 000,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 150 064,00 0,00 9 155 000,00 9 155 000,00

2024 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 055 072,00 0,00 11 331 000,00 11 331 000,00

2025 5 049 992,00 5 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 270 080,00 0,00 11 558 000,00 11 558 000,00

2026 3 549 992,00 3 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 995 088,00 0,00 11 133 000,00 11 133 000,00

2027 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 925 096,00 0,00 10 683 000,00 10 683 000,00

2028 4 849 992,00 4 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 360 104,00 0,00 10 207 000,00 10 207 000,00

2029 5 550 104,00 5 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100 000,00 0,00 10 412 000,00 10 412 000,00

2030 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 10 620 000,00 10 620 000,00

2031 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500 000,00 0,00 10 832 000,00 10 832 000,00

2032 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 0,00 11 049 000,00 11 049 000,00

2033 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 11 270 000,00 11 270 000,00

2034 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 11 495 000,00 11 495 000,00

2035 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725 000,00 11 725 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2019 2,37% 2,37% 0,00 2,37% 12,69% 12,15% 13,01% TAK TAK

2020 2,36% 2,36% 0,00 2,36% 7,12% 12,66% 13,52% TAK TAK

2021 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 5,81% 11,55% 12,41% TAK TAK

2022 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 5,56% 8,54% 8,54% TAK TAK

2023 3,33% 3,33% 0,00 3,33% 6,93% 6,16% 6,16% TAK TAK

2024 4,09% 4,09% 0,00 4,09% 8,09% 6,10% 6,10% TAK TAK

2025 4,41% 4,41% 0,00 4,41% 8,09% 6,86% 6,86% TAK TAK

2026 3,19% 3,19% 0,00 3,19% 7,64% 7,70% 7,70% TAK TAK

2027 3,60% 3,60% 0,00 3,60% 7,19% 7,94% 7,94% TAK TAK

2028 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 6,74% 7,64% 7,64% TAK TAK

2029 4,07% 4,07% 0,00 4,07% 6,74% 7,19% 7,19% TAK TAK

2030 1,88% 1,88% 0,00 1,88% 6,74% 6,89% 6,89% TAK TAK

2031 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2032 1,77% 1,77% 0,00 1,77% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2033 1,98% 1,98% 0,00 1,98% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2034 2,09% 2,09% 0,00 2,09% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2035 1,46% 1,46% 0,00 1,46% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK
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9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich 

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte  
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

2019 0,00 0,00 50 661 703,31 10 864 877,00 69 074 683,06 1 188 424,06 67 886 259,00 67 806 259,00 6 631 238,47 901 576,00

2020 0,00 0,00 50 667 207,00 10 973 526,00 47 956 107,51 1 112 450,51 46 843 657,00 40 743 657,00 5 120 000,00 0,00

2021 0,00 0,00 51 173 878,00 11 083 261,00 20 798 067,27 423 067,27 20 375 000,00 13 200 000,00 7 130 000,00 0,00

2022 0,00 0,00 51 685 617,00 11 194 094,00 16 367 000,00 36 000,00 16 331 000,00 4 300 000,00 12 270 000,00 0,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 11 296 000,00 0,00 11 296 000,00 500 000,00 11 273 000,00 0,00

2024 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 941 000,00 0,00 941 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 5 049 992,00 4 049 992,00 0,00 0,00 1 066 000,00 0,00 1 066 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 549 992,00 3 549 992,00 0,00 0,00 921 000,00 0,00 921 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 916 000,00 0,00 916 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 849 992,00 4 849 992,00 0,00 0,00 912 000,00 0,00 912 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 5 550 104,00 5 550 104,00 0,00 0,00 907 000,00 0,00 907 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 1 032 000,00 0,00 1 032 000,00 0,00 0,00 0,00

2031 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację

programu, projektu 

lub zadania 14)

2019 913 030,59 913 030,59 913 030,59 37 906 656,47 37 906 656,47 37 581 656,47 951 677,06 904 013,32 904 013,32

2020 932 450,51 932 450,51 932 450,51 29 847 371,00 29 847 371,00 19 817 169,00 932 450,51 809 927,50 809 927,50

2021 253 067,27 253 067,27 253 067,27 8 911 804,00 8 911 804,00 0,00 253 067,27 218 280,00 218 280,00

2022 0,00 0,00 0,00 5 449 999,00 5 449 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 5 191 462,00 5 191 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z  
umową na realizację  
programu, projektu  

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 15)

2019 52 547 249,00 52 547 249,00 51 937 363,00 17 178 443,00 17 178 443,00 16 925 643,00 16 925 643,00 0,00 0,00

2020 40 443 657,00 39 963 657,00 26 450 207,00 16 742 205,00 6 633 030,00 6 633 030,00 6 633 030,00 0,00 0,00

2021 14 400 000,00 14 400 000,00 0,00 5 438 196,00 0,00 537 500,00 0,00 0,00 0,00

2022 10 430 000,00 10 430 000,00 0,00 4 980 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 9 850 000,00 9 850 000,00 0,00 4 658 538,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z zawartą po  
dniu 1 stycznia 2013 

r. umową na 
realizację programu,  
projektu lub zadania 
finansowanego w co  

najmniej 60% 
środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy 

12.8

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań  
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu  
terytorialnego 

zobowiązań po 
likwidowanych i  

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki  
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe 
z tytułu dotacji  

celowej z budżetu  
państwa, o której  
mowa w art. 196  
ustawy z  dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o 

działalności 
leczniczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 217, z 

późn. zm.)

13.2

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190  
ustawy o działalności  

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na  
zasadach 

określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca  
2011 r. na podstawie  

przepisów o 
zakładach opieki  

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego  
wyniku 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 
których mowa w 

pkt. 5.1., 
wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

  Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x

   Wydatki 
zmniejszające dług 

x

   spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x

   związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 
wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 
x

   wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) x

2019 3 720 998,21 7 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 006 042,01 7 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2 081 333,00 6 555 000,00 765 000,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00

2022 2 349 992,00 5 800 000,00 755 000,00 0,00 755 000,00 0,00 0,00

2023 3 249 992,00 5 050 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

2024 3 849 992,00 4 305 000,00 745 000,00 0,00 745 000,00 0,00 0,00

2025 4 549 992,00 3 570 000,00 735 000,00 0,00 735 000,00 0,00 0,00

2026 3 049 992,00 2 845 000,00 725 000,00 0,00 725 000,00 0,00 0,00

2027 3 849 992,00 2 125 000,00 720 000,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00

2028 3 849 992,00 1 410 000,00 715 000,00 0,00 715 000,00 0,00 0,00

2029 4 550 104,00 700 000,00 710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00

2030 400 000,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Projekt

z dnia  18 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającego z umowy 

wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, wynikającego z umowy wsparcia finansowego spółki Czeladzkie Wodociągi sp. 
z o.o., zawieranej w celu pozyskania przez nią środków na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego 
w Czeladzi”.

2. Wsparcie finansowe będzie następować w formie wniesienia do spółki wkładów pieniężnych w celu 
objęcia udziałów do kwoty 7.320.000 zł w następujących wysokościach i latach:

rok kwota
2021 765.000
2022 755.000
2023 750.000
2024 745.000
2025 735.000
2026 725.000
2027 720.000
2028 715.000
2029 710.000
2030 700.000

3. Wsparcie spółki przeznaczone jest na zabezpieczenie spłaty zaciąganych w instytucjach zewnętrznych 
zobowiązań finansowych na zadanie, o którym mowa w ust.1.

§ 2. Wsparcie finansowe następować będzie z dochodów własnych bądź przychodów budżetu miasta 
Czeladź w latach 2021-2030.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 9141E4F0-830C-4B43-A3E7-CE17973D0185. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. stara się pozyskać środki zewnętrzne na
finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz
z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi”. Finansowanie
inwestycji stanowić będzie niskooprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE oraz kredyt
bankowy uzupełniający finansowanie. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę
zobowiązania te opiewać będą na kwotę 7.025.213 zł plus należne bankowi odsetki.
Bank udzielający finansowania jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań oczekuje wpisania tej
inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto tzw. umowy wsparcia spółki.
Wsparcie finansowe spółki następować będzie najpierw - w latach 2019-2020 - poprzez wniesienie
udziałów w kwocie 2.000.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji, a następnie w
latach 2021 – 2030 poprzez wnoszenie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych
w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 7.320.000 zł (kapitał oraz odsetki).
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania
wynikające z innych stosunków prawnych które wywołują skutki ekonomiczne podobne do
pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą
będzie spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do
wnoszenia wkładów do spółki na spłatę zobowiązań) zaliczane jest do długu a Rada Miejska –
zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym – ma właściwość do
zgody na zaciągnięcie tego typu zobowiązań. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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