
DU-RM. 0002.1.2019
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 20.02.2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
V SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 27 lutego  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
3.1 Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 19 grudnia 2018 r. 
4. Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej: 
4.1 DU-Or. 0057.1.2019

Informacja  międzysesyjna  za  okres  od  04.12.2018r.   do
13.02.2019r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskie

5. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji stałych Rady 
Miejskiej w 2018 r. 

5.1 Komisja Rewizyjna

5.2 Komisja Finansowo – Budżetowa

5.3 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

5.4 Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

5.5 Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa

5.6 Komisja Statutowo – Regulaminowa

6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2018 r. 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

7. Projekt Nr DU 17
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  prze-
strzennego miasta Czeladź dla terenu  pomiędzy ulicami: Będzińską,
Grodziecką,  nasypem kolejowym, granicą administracyjną z mia-
stem Będzin

Komisja 
Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

8. Projekt Nr DU 5 
w  sprawie:  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Czeladź na rok 2019

Komisja 
Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

9. Projekt Nr 4 
w  sprawie:  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
4700S-ul. Katowicka w Czeladzi” 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa
Opinia komisji  z
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dnia 30 stycznia
br.

10. Projekt Nr DU 4
w sprawie: planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych

Komisja 
Edukacji, 
Kultury i Sportu

11. Projekt Nr DU 19
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

12. Projekt Nr DU 20 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na 
lata 2019-2035

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

13. Projekt Nr DU 21 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/435/2016 z dnia 19 grudnia 
2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

14. Projekt Nr 1 
w  sprawie:  podwyższenia  kryterium  dochodowego
uprawniającego  do  przyznania  pomocy  w  zakresie  dożywiania  
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla  osób  objętych  rządowym  programem  wieloletnim  „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) 
 

Komisja Polityki
Społecznej, 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa
Opinia komisji z 
dnia 29 stycznia
br.

15. Projekt Nr 3
w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania  w  formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym
programem wieloletnim „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)  

Komisja Polityki
Społecznej, 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa
Opinia komisji z 
dnia 29 stycznia
br. 

16. Projekt Nr DU 6
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób 
bezdomnych

Komisja Polityki
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

17. Projekt Nr DU 7
w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  –schroniskach  dla  osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Komisja Polityki
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

18. Projekt Nr DU 1 
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  gminnego  udziału
wynoszącego ¾ części w spółdzielczym własnościowym prawie do
lokalu numer 35 przy ulicy Skłodowskiej 15 w Czeladzi 

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

19. Projekt Nr DU 8
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  oznaczonej
numerem działki 31/5 arkusz mapy 14 o powierzchni 921 m2 poło-
żonej przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

20. Projekt Nr DU 9
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości ozna-

Komisja 
Rozwoju 
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czonej numerem działki 45/3 arkusz mapy 13 o powierzchni około
820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi

i Polityki 
Przestrzennej

21. Projekt Nr DU 10 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 6/12 części prawa własności
nieruchomości  zabudowanej  położonej  na  działce  21/1  arkusz
mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

22. Projekt Nr DU 11
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości
oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz mapy 42 o powierzchni
około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

23. Projekt Nr DU 12 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 1/2 części prawa własności
nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu murowanego numer
319  wraz  z  udziałem w prawie  użytkowania  wieczystego działki
gruntu nr 56/22 arkusz mapy 4 przy ulicy Szpitalnej w Czeladzi

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

24. Projekt Nr 13
w  sprawie:   zmiany  uchwały  nr  V/74/2015  Rady  Miejskiej  
w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad
wydzierżawiania  lub najmu nieruchomości  gruntowych na okres
dłuższy niż 3 lata.

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

25. Projekt Nr 14
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczaso-
wemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 79
arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Walnej
w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

26. Projekt Nr 15
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, 
dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część 
działki nr 132/1 arkusz mapy nr 20, o powierzchni 148m2,  
położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,  na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

27. Projekt Nr DU 16
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczaso-
wemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 
191/2 arkusz mapy nr 28, o powierzchni 100m2, położonej przy ul. 
Wybickiego w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość

Komisja 
Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

28. Projekt Nr DU 18 Komisja 
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w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w dzierżawę,
dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej działki
nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr 120/7, 120/8,
122/8, 123/8, 175/8, 175/10, 175/11, 175/13 arkusz mapy nr 13,
o łącznej  powierzchni  260m2,  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.

Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

29. Projekt Nr DU 2
w  sprawie:  zmiany  Uchwały  Nr  IV/41/2018  Rady  Miejskiej
w Czeladzi w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji
Rady  Miejskiej  w Czeladzi,  ustalenia  jej  przedmiotu  działania  
i  składu osobowego

30. Projekt Nr DU 3
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/40/2018 w sprawie powołania
stałej  Komisji  Statutowo-  Regulaminowej  Rady  Miejskiej  
w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego

31. Zapytania i interpelacje radnych  
32. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady
33. Sprawy bieżące
34. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Jolanta Moćko
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       Czeladź, dnia 13 luty 2019r. 
 
DU - Or. 0057.1.2019 
 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 4 grudnia 2018r. do 13 luty 2019r. 
 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 31.01.2019 r. wynosiła 30.188 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zwiększyła się o 8 osób. 
 
1.2. zasoby ludzkie – rynek pracy. 
Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 
31.12.2018 r. wynosiła – 872 osoby (w tym 477 kobiet). Bez prawa do zasiłku 
pozostaje 776 osób (w tym 413 kobiet). Analogicznie na dzień 31.12.2017 r. liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 976 osób (w tym 498 kobiet). 
Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku  
ubiegłego o 104 osoby, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 
zmniejszyła się o 21. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 96 osób 
liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. 
 
Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w Urzędzie Miasta 
Czeladź prace interwencyjne wykonuje 1 osoba. W Muzeum Saturn 10 osób odbywa 
kontrolowaną, nieodpłatną pracę na cele społeczne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie 4 osoby skazane, wykonują 
kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne w tym 1 osoba w Kopalni Kultury, 
prace na cele  społeczne 13.12.2018 r. realizowała 1 osoba. W Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji ogłoszono nabór na stanowisko starszy inspektor ds. płac  
i księgowości. W Muzeum Saturn 10 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę 
na cele społeczne. W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej pracowało 12 
osób skazanych, które łącznie przepracowały 532 r-g. 
 
2. Wykonanie budżetu. 
2.1. Urząd Miasta. 
Dochody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 147.131.989,43 co stanowi 
99,56 % planu, a wydatki wykonano na kwotę 143.329 499,71 zł, tj. 94,26 % planu.   
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
31.12.2018 r. wyniosło 31.508 421,22 zł. 
 
Dokonano rozliczenia i zwrotu kaucji mieszkaniowej na rzecz 20 najemców lokali  
w mieszkaniowym zasobie Miasta Czeladź o łącznej wartości 38.904,85 zł, 
przysługujących z tytułu zakończenia stosunku najmu. 
Zawarto 2 porozumienia o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych na łączną kwotę 15.098,96 zł. 
W okresie od 04.12.2018r. do 31.01.2019r. odzyskano 63.667,18 zł. na poczet 
zaległości w opłatach za używanie lokali, które powstały do dnia likwidacji ZBK  
w Czeladzi. 
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2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wykonanie budżetu do 31.12.2018 r. 
Wydatki wykonano na kwotę  30.320.320,65 zł, co stanowi  91,27% planu wydatków  
a dochody zrealizowano w wysokości  292.390,33 zł, co stanowi  111,59%. planu 
dochodów. 
Od 01.01.2019 r. do 13.02.2019 r. 
Wydatki wykonano na kwotę  720.428,21 zł, co stanowi 1,08% planu wydatków  
a dochody zrealizowano w wysokości  21.330,96 zł, co stanowi  8,14%. planu 
dochodów 
 
2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior. 
Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.334.795,49 zł. tj. 97,87 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.874.896,32 zł.,  
co stanowi   98,40% w stosunku do planu. 
 
Wydatki wykonane na dzień 31.01.2019 r. wyniosły 186.518,09 zł. tj. 7,82 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 153.093,52 zł.,  
co stanowi   7,50% w stosunku do planu. 
 
2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pomoc Społeczna 
W zakresie zadań własnych w okresie 01.12.2018r. – 31.12.2018r. wypłacono 
11.854 świadczeń dla 1.978 osób, na kwotę 368.269,63 zł, która stanowi 12,00% 
rocznego planu wydatków na 2018r. Narastająco od początku 2018r. wydano  
2.961.083,12zł, tj. 96,54% planu.   
 
W zakresie zadań własnych w styczniu br. wypłacono 1.288 świadczeń dla 683 osób, 
na kwotę 237.708,53 zł, która stanowi 8,31% rocznego planu wydatków na 2019r. 
Narastająco od początku 2019r. wydano  238.163,53zł, tj. 8,33% 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 w grudniu 2018 roku 
wydano kwotę 523.686,64 zł. 
Od początku ub.r. wydano kwotę  6.081.793,31 zł, a od 01.01.2019 r. wydano 
572.154,83 zł, co stanowi 10,07% planowanych wydatków na 2019 rok. 
W okresie międzysesyjnym wypłacono 3723 świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla 
opiekuna oraz świadczenia rodzicielskiego dla 1.217 osób. 
 
Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
w  okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
w grudniu 2018 r. wydano 120.212,39 zł. Od początku 2018 r. wydano 1.551.494,79 
zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków na ub.r. 
Od początku 2019 r. wydano kwotę 124.280,00 zł, tj. 7,67% planowanych wydatków 
na br. 
W okresie międzysesyjnym wypłacono 590 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
dla 203 osób. 
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Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   
na realizację świadczeń  w grudniu ub. r. wydano 1.031.717,40 zł. Narastająco  
od początku 2018 r. wydano 12.603.310,40 zł, co stanowi 98,18% planowanych 
wydatków na ub. r. 
Od początku 2019 r. wydano 1.050,887,90 zł co stanowi 8,94% planowanych 
wydatków na b. r. 
W okresie międzysesyjnym wypłacono 4.185 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 w grudniu 2018 roku wypłacono 12 świadczeń na ogólną 
kwotę 3.600 zł.  
Od początku 2018 r. wydano 892.050,00zł, co stanowi 92,92% planowanych 
wydatków na 2018 r. 
Od początku 2019 r. nie wypłacono żadnych świadczeń. 
 
Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
na realizację świadczeń  w grudniu 2018 r. nie poniesiono wydatków. Od początku 
2018 r. wydano na ten cel 12.000 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków na 2018 
rok. Od początku 2019 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. 
 
Dodatki mieszkaniowe 
Z tytułu dodatków mieszkaniowych w okresie 01.12.2018r. - 31.01.2019r. wypłacono 
1.069 świadczeń, na kwotę 255.573,19zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 559 
rodzin. Narastająco za rok 2018r. wydano 1.627.832,44zł. 
 
Dodatek energetyczny 
Z tytułu dodatków energetycznych w okresie 01.12.2018r. - 31.01.2019r. złożono 52 
wnioski, na kwotę 866,58zł, do grudnia 2018r. wydano 11.698,11zł. 
 
Karta Dużej Rodziny 
Złożono 1 wniosek, na kwotę 13,67zł. W 2018r. wydano 459,13zł. 
 
Prace społecznie-użyteczne 
Wykonywało 42 osoby, którym wypłacono 12.848.40zł, narastająco do grudnia 2018r. 
wydano 130.850,90zł. 
 
Usługi opiekuńcze 
Podstawowe usługi opiekuńcze w okresie 01.12.2018r. - 31.01.2019r. wykonywało 
19 opiekunek, dla 109 osób, zrealizowano 5098,5 godziny usług, na obsługę zadania 
wydano 109.461,92zł (środki własne).  
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie 01.12.2018r. - 31.01.2019r. wykonywały 
3 opiekunki, dla 9 osób, zrealizowano 171 godzin usług, na obsługę zadania wydano 
4.275 zł (środki zlecone). 
 
Domy Pomocy Społecznej 
W okresie od 01.12.18r. – 31.12.18r. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy 
społecznej wydano kwotę 296.506,84 zł (co stanowi 10,60% planu na 2018 r.) 
narastająco od początku 2018 r. wydano kwotę 2 784 812,12 zł (co stanowi 99,64%).  
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W ww. okresie poniesiono odpłatność za 102 osoby przebywające w DPS. W tym  
w DPS Senior wydatkowano kwotę 67 176,85zł  zł dla  33 osób.   
W  styczniu br. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wydano 
183.603,33 zł (co stanowi 8,16% planu na 2019 rok). W ww okresie poniesiono 
odpłatność za 80 osób przebywających w DPS. W tym w DPS Senior wydatkowano 
kwotę 65 134,09,68 zł dla  32  osób.   
 
2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 04.12.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 286.452,40 zł (łącznie 2018r. – 
3.003.508.23 zł), co stanowi 99,97 % planowanych przychodów na rok 2018. 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 04.12.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 384.265,35 zł (łącznie 2018r.  – 
2.997.788,66 zł), co stanowi 99,80% planowanych kosztów na rok 2018. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 01.01.2019 r. do 12.02.2019 r. wyniosły 224.006,04 zł (łącznie od 01.01.2019 r. 
do 12.02.2019 r. – 224.006,04 zł), co stanowi 8,32 % planowanych przychodów na 
rok 2019. 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 01.01.2019 r. do 12.02.2019 r. wyniosły 197.653,59 zł (łącznie od 01.01.2019 r. 
do 12.02.2019 r.  – 197.653,59 zł), co stanowi 7,23 % planowanych kosztów  
na rok 2019. 
 
2.6. Muzeum Saturn. 
Na rok 2019 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.375 000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 165.000 zł, a koszty poniesione za niniejszy okres 
sprawozdawczy 135.023,48 zł (ogółem od 01.01.2019 do 13.02.2019 r. koszty 
wyniosły 135 023,48 zł). 
  
2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2019r. do 12.02.2019r.  351.313,77 zł, 
co stanowi 9,36% planu wydatków ogółem (3.755.260,00), wykonanie planu 
dochodów od 01.01.2019r. do 12.02.2019r. 20.766,72 zł, 
tj. 18,99% planu dochodu ogółem (109.300,00). 
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenie budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok – bieżąca realizacja. 
Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035 – bieżąca realizacja. 
Uchwała nr IV/42/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2018 rok – dokonano zmian w budżecie. 
Uchwała nr IV/43/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian  
w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 – dokonano zmian w WPF 
Uchwała nr IV/44/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – bieżąca realizacja. 
Uchwała nr IV/46/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Czeladź na rok 2019”: realizacja od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.  
Uchwała nr IV/47/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi  
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w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia w 2019 roku: w trakcie realizacji. 
Uchwała nr IV/48/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem 
alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2019 roku: w trakcie realizacji. 
Uchwała nr IV/50//2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/2 
arkusz mapy 62 o powierzchni około 670 m2 położonej w okolicy ulicy Letniej  
w Czeladzi – w realizacji; 
Uchwała nr IV/501/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 11, 14 
arkusz mapy 60 oraz 6,7,8,9 arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401 m2 
położonej przy trasie DK-86 w Czeladzi – w realizacji. 
 
 
4. Sprawy bieżące. 
4.1. Zamówienia publiczne. 
Urząd Miasta. 
1. Procedura Regulaminowa  - Zamówienia których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro :   
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta udzielono 335 zamówień o wartości 
poniżej 30.000 euro każde, o łącznej wartości netto  1.776.243,02 zł.   
Od początku 2019 roku udzielono zamówień poniżej progu ustawowego,  
o sumarycznej wartości netto 772.163,81 zł w ilości 192 oraz podpisano 96 umów  
na wartość 998.093,56 zł. Od początku  2019 roku unieważniono 1 postępowanie 
(BIP). 
 
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto 
umowy na świadczenie usług na rzecz gminy w ciągu 2019r. w zakresie: 
zabezpieczenia systemem alarmowym i wizyjnym oraz całodobowej ochrony 
nieruchomości przy ul. 21-go Listopada 23; całodobowego monitorowania i ochrony 
nieruchomości przy ul. 21-go Listopada 10; całodobowego monitorowania i ochrony 
nieruchomości przy ul. Rynek 22 – umowę rozwiązano z dniem 28.01.2019r.  
w związku z przekazaniem nieruchomości wykonawcy robót związanych z realizacją 
inwestycji pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22  
z zagospodarowaniem terenu”; comiesięcznej obsługi serwisowej, konserwacji  
i usuwania awarii lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy 
ul. 11-go Listopada 8; użyczenia pojemników na nieczystości stałe i odbiór 
zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Urząd 
Miasta Czeladź; umożliwienia dostawy i poboru wody do nieruchomości przy ul. 
Szpitalnej 87 poprzez instalację wodno-kanalizacyjną znajdującą się na terenie 
nieruchomości sąsiedniej oraz dostarczania paliwa gazowego do nieruchomości 
zarządzanych przez Urząd Miasta Czeladź. 
 
2. Procedura Krajowa i Procedura Unijna - Zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro: 
W okresie sprawozdawczym zakończono 1 postępowanie: „Świadczenie usług  
w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Czeladź w okresie od 1 stycznia 
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2019 r. do 31 grudnia 2020 r.” w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości netto 502.107,23 zł. 
 
3. Procedura Uproszczona - Zamówienia dot. Usług Społecznych (art. 138o ustawy 
pzp): 
W okresie sprawozdawczym wszczęto i zakończono 1 postępowanie: „Ochrona 
fizyczna Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz nieruchomości i ruchomości 
po byłej KWK Saturn w Czeladzi” - usługa społeczna (art. 138O ustawy pzp)  
o wartosci netto 50.370,00 zł, unieważniono 2 postępowania. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
W okresie od 04.12.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielono 66 zamówień na kwotę: 
306.838,51 zł netto, w tym: 43 dostawy na kwotę 179.254,68 zł netto oraz 23 usługi 
na kwotę 127.583,83 zł netto. 
 
W od 01.01.2019 r. do 13.02.2019 r. udzielono 88 zamówień na kwotę: 121.113,98 zł 
netto, w tym: 57 dostaw na kwotę 35.938,72 zł netto oraz 31 usług na kwotę     
85.175,26 zł netto 
 
Muzeum Saturn. 
Od 01.01.2019 r. do 13.02.2019 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano  
35 dostaw na kwotę 14.337,11 zł.  netto, 38 usług na kwotę 58.966,81 zł. netto. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W okresie od 01.12.2018r.  – 31.01.2019r. rozstrzygnięto 3 postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne poniżej 750.000 euro  
na podstawie przepisów art. 138o ustawy : 
 
1) „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Czeladź 
w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych” 
Zamówienie zostało podzielone na  III  Zadania:  
I Zadanie:  
Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych – dla kobiet oraz kobiet 
z dziećmi:  
II Zadanie :  
Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych – dla mężczyzn 
 
III Zadanie:  
Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 
 
Podpisano następujące umowy: 
Zadanie I - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia 
z powodu braku minimum 1 oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
Zadnie II - Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko ARKA Jarosław Lipiński , 
42-500 Będzin ,ul. Wilcza 1, umowa na kwotę 228.125,00 zł 
z dn. 21.12.2018r 
Zadanie III - Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko ARKA Jarosław Lipiński 
,42-500 Będzin  
ul. Wilcza 1, umowa na kwotę 182.500,00 zł z dn. 21.12.2018 r, 
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2) „Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czeladzi w okresie od 02.01.2019r do 31.12.2019r”   
Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 
Część I -  przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu gorącego posiłku 
Część II – przygotowanie i dostarczenie podwieczorku dla dzieci 
 
Podpisano następujące umowy: 
Część I  :  
na kwotę brutto  349.234,40 zł, z dn. 21.12.2018r 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. : 
VENDI SERVIS Sp. z o.o. 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź  
oraz  
„JOL-MARK” Sp. zo.o.  
ul. Portowa 16G,  
44-100 Gliwice,  
oraz 
PPHU „POSTĘP” Sp. z o.o.  
ul. Portowa 16G,  
44-100 Gliwice, 
Część II:  
na kwotę brutto 62.258,04 zł, z dn. 21.12.2018r, 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. : 
VENDI SERVIS Sp. z o.o. 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź  
oraz  
„JOL-MARK” Sp. zo.o.  
ul. Portowa 16G,  
44-100 Gliwice,  
oraz 
PPHU „POSTĘP” Sp. z o.o.  
ul. Portowa 16G,  
44-100 Gliwice, 
 
3) „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi  
od dnia 02.01.2019 do 31.12.2019r.” 
Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania: 
Zadanie I : 
świadczenie usług opiekuńczych (gospodarczych), specjalistycznych usług 
opiekuńczych (zleconych przez lekarza) 
Zadanie II : 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  
 
Podpisano następujące umowy: 
Zadanie I:  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno - Opiekuńczy Alicja 
Kluczna  
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ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza, na kwotę brutto: 496.080,00 zł umowa 
z dn. 21.12.2018r 
Zadanie II: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno - Opiekuńczy Alicja 
Kluczna  
ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza, na kwotę brutto: 21.300,00  z dn. 
21.12.2018r. 
  
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
04.12.2018r. odbyły się negocjacje w postępowaniu p.n. „Zamówienie z wolnej ręki – 
Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi – etap II” z Wykonawcą: 
Konsorcjum: VELA PRO Sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORION Krystyna Kołodziej, ul. Ignacego 
Paderewskiego 1/1, 41-710 Ruda Śląska. Wykonawca zaproponował cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 27.368,37 zł brutto. Oferta 
Wykonawcy została przyjęta. 07.12.2018r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
13.12.2018r. wszczęto postępowanie p.n. „Konserwacja oświetlenia ulicznego                 
w 2019 roku”. 19.12.2018r. odbyły się negocjacje z Wykonawcą: TAURON 
Dystrybucja Serwis S.A., Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. Wykonawca 
zaproponował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  w wysokości 221.340,96 
zł brutto. Oferta Wykonawcy została przyjęta. 01.02.2019r. zawarto umowę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
22.12.2018r. wszczęte zostało postępowanie na wykonanie robót budowlanych p.n. 
„Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz                            
z przedsięwzięciami towarzyszącymi”.  Otwarcie ofert w postępowaniu odbędzie się 
28.02.2019r.  
18.01.2019r. rozstrzygnięto postępowanie p.n. „Centrum Usług 
Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu” 
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Konsorcjum firm - Lider Konsorcjum:              
EFEKT Sp. z o.o.  ul. E. Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie,                             
Partner Konsorcjum: GRUPA EFEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. E. Orzeszkowej 4, 41-103 
Siemianowice Śląskie z ceną 5.718.458,93 zł brutto. 24.01.2019r. zawarto umowę  z 
wybranym Wykonawcą. 
 
24.01.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Postindustrialne 
Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert Oferta z najkorzystniejszą 
ceną tj. 34.436.413,69 zł została złożona przez Dekpol S.A. ul. Gajowa 31, 83-251 
Pinczyn. Wykonawca zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na 
wykonany przedmiot zamówienia. Najkorzystniejsza oferta, biorąc pod uwagę 
przyjęte kryteria oceny tj. cenę oraz okres gwarancji i rękojmi została złożona przez 
Prochem S.A. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa z ceną 34.952.858,15 zł oraz 
84 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.  
 
12.02.2019r. w/w postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty 
najkorzystniejszej przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie mógł zwiększyć tej 
kwoty do ceny oferty Wykonawcy.  
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Obecnie trwają przygotowania celem ponownego wszczęcia postępowania                              
p.n. „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z 
zagospodarowaniem terenu” 
 
 
05.02.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Usługi związane z utrzymaniem terenów 
zieleni  w Czeladzi w 2019 r. Otwarcie ofert w postępowaniu odbędzie się dnia 
14.02.2019r.  
 
05.02.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Remont widowni amfiteatru z wymianą 
nawierzchni ścieżek i chodników w Parku Grabek”. Otwarcie ofert w postępowaniu 
odbędzie się dnia 21.02.2019r.                                                           
 
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 zamówień na kwotę netto:  520.198,99 zł, brutto: 574 358,56 zł. 
 
Czeladzkie wodociągi sp. z o.o. 
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni w ulicy Betonowej i Stalowej w Czeladzi. 
Inwestycja realizowana wspólnie z MZGK w Czeladzi. 
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Trwają prace 
porządkowe oraz usuwanie usterek. 
2. Ul. Siemianowicka – budowa 23 domów mieszkalnych jednorodzinnych 
wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem dla 
samochodów osobowych. 
Trwają prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych. Do dnia dzisiejszego 
zakończono kanalizację sanitarną. Pozostał do wykonania wodociąg. 
 
4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 78 zarządzeń. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W opisywanym okresie wydano 2.885 decyzji, w tym; 
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych – 174, 
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego – 9, 
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 1.957, 
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 173, 
-  w sprawie przyznania dodatków energetycznych – 52, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 8, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych – 14, 
-  w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych – 2, 
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
umarzające, bez rozpatrzenia – 151, 
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 9, 
- w sprawie uznania bądź odmowy uznania dłużnika za uchylającego się 
  od zobowiązań alimentacyjnych – 1, 
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 2, 
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 
Czeladzią – 39, 
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-  w sprawach związanych z DPS „Senior” – 19, 
- w sprawie podatku od nieruchomości – 185, 
- w sprawie ewidencji ludności – 18, 
- uprawniające do prowadzenia działalności TAXI – 4, 
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 19, 
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 19, 
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 5, 
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji – 3, 
- o ustaleniu warunków zabudowy – 7, 
- na usunięcie drzew i krzewów – 9, 
- o podziale nieruchomości – 5, 
- w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – 1. 
 
4.4. Ochrona zdrowia. 
 
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 15.30 
do 19.30,  
 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: 
 wpłynęło 5 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu o zastosowanie 
wobec nich obowiązku leczenia odwykowego, 
 5 grudnia 2018 r. i 13 lutego 2019 r. odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono łącznie 24 sprawy 
osób nadużywających alkoholu, 
 zaopiniowano 14 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
W ramach Strefy Relaksu odbywają się: 
 raz w miesiącu zajęcia integracjo – muzyczno - taneczne pn.: „Pląsik 60+”, 
 w każdy piątek zajęcia Tai -Chi. 
W/w zajęcia są doskonałym narzędziem dla seniorów do poprawy zdrowia, relaksacji 
ciała i umysłu. 
 
W ramach lokalnego Programu Czeladzki Senior 60+ wydanych zostało 1.709 kart,  
a uczestniczy w nim 78 podmiotów oferujących ulgi i rabaty. 
 
W ramach trwania Programu Rodzinka 2+ wydano 1.740 karty rodzinom, które 
mieszkają w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Rodziny te 
korzystają z różnych ulg oferowanych przez 48 Partnerów. 
 
W grudniu 2018 r. złożone zostały dwie oferty konkursowe do resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 z czego: 
jedna oferta dotyczy funkcjonujących już miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Czeladzi 
(56 miejsc utworzonych w ramach programu MALUCH), druga oferta na kwotę 
50.580 zł dotyczy planowego utworzenia w 2019 r. 12 nowych miejsc opieki w Żłobku 
Miejskim. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. 
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31 grudnia 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt nosi tytuł Kompleksowe 
wsparcie dzieci krzywdzonych i ich rodzin na terenie miasta Czeladź.”. Wnioskowana 
kwota wynosi: 57.350 zł. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. 
 
Ogłoszono konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 r.  
w ramach realizacji Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) w Mieście Czeladź na lata 2018-2022”. Wysokość środków finansowych 
przeznaczona na tegoroczną realizację programu wynosi 67.460 zł.  
 
W terminie od 4 do 6 grudnia 2018 r. firma: Gwiaździński Lech Ośrodek Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień przeprowadziła wśród uczniów z klas V i VI z czeladzkich szkół 
podstawowych Program Profilaktyczny „Debata” Rekomendowany przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota: 11.250 zł). 
 
Sfinansowano zakup paczek z okazji Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia dla 17 
dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.  
 
Sfinansowano zakup 68 paczek z okazji Mikołaja dla dzieci biorących udział  
w imprezie integracyjnej organizowanej przez ZHP Harcerski Krąg Seniorów z okazji 
Mikołaja. 
 
Od 28 stycznia 2019 r. rozpoczęto realizację pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo - 
wychowawczych prowadzonych w świetlicy SKRZAT przy Szkole Podstawowej Nr 3 
oraz w świetlicy SZERSZENIE przy Szkole Podstawowej Nr 7. Zajęcia finansowane 
są ze środków uzyskanych z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź.  
 
W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz 
Miasta Czeladź przyznał dotacje celowe następującym organizacjom pozarządowym: 
z dziedziny: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 
 Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości 193.520 zł na realizację 
zadania: Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce 
nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz stypendia sportowe dla 
zawodników IV ligi piłki nożnej 
 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 3.120 zł na realizację zadania: 
Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania 
 Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 48.150 zł na realizację 
zadania: Wspieranie sportu seniorskiego 
 Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 99.050 zł na realizację 
zadania: Sportowa Czeladź 
 Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU dotacja w wysokości 3.200 zł  
na realizację zadania: Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU 
 Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 72.920 zł na realizację zadania: 
Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do 
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rywalizacji sportowej z dziedziny „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym” 
 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 2.520 zł na realizację zadania: 
Zainteresowani 
i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna 
 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Metamorfoza” dotacja w wysokości 5.000 zł 
na realizację zadania: Organizacja pomocy psychologicznej dla członków 
Stowarzyszenia K.A. „Metamorfoza” 
 Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 20.400 zł na realizację 
zadania: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi 
 Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 77.566,86 zł  
na realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie 
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 8.180 
zł na realizację zadania: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej w rodzinie 
z uzależnieniami - pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i ich rodziców  
 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-
Ruchowym dotacja w wysokości 21.126,09 zł na realizację zadania: Ośrodek 
Wsparcia Rodziny 
 Stowarzyszenie Twórczych Umysłów dotacja w wysokości 7.040 zł  
na realizację zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania 
profilaktyczno-edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia 
 
30 stycznia br. Burmistrz Miasta Czeladź ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych z następujących dziedzin: 
 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” 
 „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” 
 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
Termin składania wniosków na realizację powyższych zadań upływa 20 lutego br. 
 
Żłobek Miejski w Czeladzi 
Obecnie do Żłobka uczęszcza 104 dzieci. 
31 stycznia 2019 r. odbył się Bal Karnawałowy.  
W okresie międzysesyjny w Żłobku obchodzono takie uroczystości jak: 
 Hej kolęda, kolęda 
 Teatrzyk pt: „Trzy świnki” 
 Dzień bałwana 
 Mikołaj 
 Dzień Babci i Dziadka 
 Dzień kota. 
 
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
 
Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi. Klub skupia 29 członków, tj. 26 kobiet i 3 mężczyzn 
dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować 
w sposób aktywny. 
Klub jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy 
zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Spędzenie wolnego czasu wśród 
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znajomych i przyjaciół w Klubie jest oderwaniem się od obowiązków dnia 
codziennego, jest często jedynym sposobem na walkę z samotnością.  
Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym 
towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Bez wątpienia tego 
rodzaju integracje korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalniają  
procesy starzenia. 
 
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): 
 
- warsztaty psychologiczne - „Samotność – metody i przeciwdziałanie osamotnieniu 
osób starszych”, 
- zajęcia muzyczne – wspólne kolędowanie „W żłobie leży...”, 
- spotkanie z dietetykiem - „Bądź piękna na Święta”, 
- warsztaty psychologiczne - „Podróże w świat dzieciństwa” wspomnienia przy 
choince, 
- zajęcia plastyczne - „Zimowe impresje”, 
- warsztaty arteterapii - „Ja i moja grupa czyli jak dobrze się znamy”, 
- „Hej kolęda, kolęda” kolędy i pastorałki w wykonaniu Pani Marii Bablom. 
 
4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
Przeprowadzono ogółem 462 interwencji. 
Nałożono ogółem 21 mandatów  karnych na kwotę 2.000 zł, w tym: z Art.431 

ust.1Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi - 9  
na kwotę 900 zł, z Art.51§1 KW zakłócanie porządku publicznego - 1  na kwotę 200 
zł, z Art.96§3 KW nie wskazanie kierującego pojazdem - 4 na kwotę 250 zł, z Art.91 
KW zanieczyszczenie jezdni - 1 na kwotę 100 zł, z Art.90 KW utrudnienie ruchu  
na drodze publicznej -  1 na kwotę 100 zł, z Art.63a§1KW naklejanie ogłoszeń  
w miejscu zabronionym - 1 na kwotę 50 zł, z Art.75§1KW wyrzucanie ciężkich 
przedmiotów przez okno – 2 na kwotę 100 zł, z Art.191 Ustawy o odpadach – 2  
na kwotę 250 zł. 
Pouczono 79 osób. Wylegitymowano 125 osób. 
Skontrolowano295 razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń i przestępstw  
Wykonano 44 konwoje dokumentów i wartości pieniężnych. 
Udzielono 93 razy pomocy Wydz. UMC i innym jednostkom.                                                                                                                                    
Doprowadzono: do miejsca zamieszkania - 9 osób, do Schroniska dla osób 
bezdomnych - 3 osoby, do Izby Wytrzeźwień - 16  osób, do Pogotowia Ratunkowego 
– 2 osoby, do MOPS -2 osoby, do Komisariatu Policji w Czeladzi – 1 osobę 
nietrzeźwą, 1 sprawce wykroczenia, 7 nietrzeźwych nieletnich oraz 1 sprawcę 
przestępstwa – 1. 
 
 
4.6. Oświata. 
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Wręczenie wszystkim dzieciom z przedszkoli publicznych i Żłobka Miejskiego 
słodkich upominków z okazji „Mikołajek”. 
 
Określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli 
oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 na drodze 
Zarządzeń Burmistrza.  
 
Przedszkole Publiczne Nr 1 
 We wszystkich grupach wiekowych odbyła się wizyta Mikołaja; 
 Udział w akcji „Wyraźni na drodze” poszerzającej zakres wiedzy na temat 
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
 Zorganizowano kiermasz i konkurs bożonarodzeniowy; 
 Zorganizowano Wigilie w poszczególnych grupach, Dzień Babci i Dziadka  
w poszczególnych grupach oraz Owocowo - Warzywny Bal Karnawałowy; 
 Odbyła się wizyta rodzica w jednej z grup - przeprowadzenie zajęć nt. robotyki 
(praca  
w fabryce samochodów); 
 Odbyła się wizyta przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 
 Przystąpiono do innowacyjnego programu profilaktycznego i edukacyjnego 
KRAINA  
ŚWIETLIKÓW realizowanego przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia we współpracy  
z samorządem lokalnym; 
 Realizacja Programu Nauczania Podstaw Programowania dla dzieci w wieku 
5-7 lat, Programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, projektu 
wojewódzkiego „Klub zdrowego przedszkolaka”; projektu edukacyjnego „Wyraźni na 
drodze” przygotowanym we współpracy z Fundacją „MARSZ ZEBRY”; 
 Odbyły się warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 
z fantomami; 
 Zorganizowano wycieczkę do Egzotarium w Sosnowcu oraz na Lotnisko  
w Pyrzowicach; 
 Obchodzono: Bal Kotylionowy z Mikołajem, Jasełka, Bal Przebierańców  
z Babcią i Dziadkiem, Pasowanie na Przedszkolaka; 
 Realizowano spotkania integracyjne z mieszkańcami DPS SENIOR  
w Czeladzi (wspólna gra w kręgle oraz zaprezentowanie programu z okazji Dnia 
Babci i Dziadka); 
 Odbyło się spotkanie ze służbami mundurowymi w ramach akcji „Bezpieczne 
Przedszkole”; 
 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, akcji 
1% Podatku. 
Przedszkole Publiczne Nr 5 
 Zorganizowano spotkanie z Mikołajem; 
 Odbyła się wycieczka do Wielkiej Fabryki Elfów; 
 Udział w Musicalu bożonarodzeniowym; 
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 Zorganizowano przedszkolną wigilię dla dzieci połączoną z kolędowaniem, 
uroczystą akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także Bal Karnawałowy  
w Kopalni Kultury; 
 W okresie XI – XII – realizowano program „Kraina Świetlików” (program 
profilaktyczny i edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia); 
 Odbywały się cykliczne zajęcia czytelnictwa z udziałem rodziców oraz 
cykliczne zajęcia o charakterze patriotycznym „Polska – moja ojczyzna”. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 7 
 Zorganizowano: uroczystość Pasowania na przedszkolaka; spotkanie 
jasełkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także bal karnawałowy; 
 Kontynuowano „Czytanie na dywanie” (czytanie przez rodziców i dziadków  
we wszystkich grupach wiekowych); 
 Zorganizowano zbiórkę słodyczy i artykułów chemicznych dla Domu Dziecka 
w Sarnowie; 
 Kontynuowano comiesięczne spotkania czytelnicze z Miejską Biblioteką 
Publiczną; 
 Udział w akcji „Pocztówkowe przedszkole” - wymiana pocztówek  
z przedszkolami z całej Polski; 
 Realizowano dalszy ciąg zajęć z cyklu „Kraina Świetlików” organizowanego 
przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia; 
 Udział dzieci w przedstawieniu teatralnym teatru „Skrzat”; 
 Uzyskano certyfikaty: „Przedszkole młodych patriotów”, „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”; 
 Udział dzieci w spektaklu muzycznym „Wirujące smyczki”; 
 Udział w 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
 Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Czeladzi; 
 W ramach prac interwencyjnych zawarto 2 porozumienia. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 
 We wszystkich grupach odbyły się Jasełka dla Rodziców i zaproszonych 
gości; 
 W grupach najmłodszych odbyło się wspólne kolędowanie dzieci i rodziców; 
 Zorganizowano obchody Barbórki (koncert Górniczej Orkiestry Dętej) oraz 
uroczysty Dzień Babci i Dziadka; 
 Udział w Powiatowym XVII konkursie twórczości muzycznej i plastycznej 
dzieci i młodzieży „Kolęda i kartka bożonarodzeniowa”; 
 Udział w cyklu spotkań Muzycznych w Filharmonii w Katowicach; 
 Udział w wymianie pocztówkowej pomiędzy przedszkolami z całej Polski; 
 Zorganizowano przedstawienie muzyczne oraz mini koncert; 
 Udział w zbiórce pieniężnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
 W ramach akcji Bezpieczne Przedszkole zorganizowano spotkanie  
z pracownikiem straży miejskiej; 
 Zorganizowano wycieczkę do Nibylandii oraz do kina Helios w Sosnowcu  
na film „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”; 
 Udział w konkursach plastycznych miejskich i powiatowych oraz 
ogólnopolskich. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 10 
Sukcesy dzieci, przedszkola: 
 Nagrody i wyróżnienia za udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych; 
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 Podziękowania od Minister Edukacji Narodowej za wspólne odśpiewanie 
hymnu narodowego; 
 Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przyznanie tytułu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”; 
 III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpieczna droga  
do przedszkola”. 
Informacje dodatkowe, wydarzenia: 
 Otrzymano podziękowania od Uniwersytetu Śląskiego za umożliwienie 
realizowania praktyk śródrocznych studentom pedagogiki; 
 Zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców; 
 Zorganizowano spotkania z babciami i dziadkami z okazji ich święta; 
 Odbyła się wizyta seniorów z klubu Wrzos (udział w przedstawieniu i wspólnej 
zabawie z okazji Dnia Babci i Dziadka); 
 Zorganizowano Dzień Kubusia Puchatka, noworoczne spotkanie z uczniami 
SP 5; 
 Udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych na terenie przedszkola; 
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej; 
 Zorganizowano Bal przebierańców; 
 Organizacja walentynek. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 
 Odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe” w SDK ODEON – Teatrzyk „Czerwony 
Kapturek”; 
 Zorganizowano spotkanie z górnikiem w przedszkolu – „Dzień Górnika”; 
 Odbyły się warsztaty chemiczne dla dzieci – „Mały odkrywca” oraz warsztaty 
muzyczne „Tańczące smyczki”; 
 Zorganizowano świąteczne spotkanie integracyjne z rodzicami „Przy choince”; 
spotkanie wigilijne dla całej społeczności przedszkolnej i zaproszonych gości - 
„Jasełka” oraz spotkanie świąteczne z Seniorami w DPS SENIOR „Przy choince”; 
 Zakończenie i podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”; 
 Odbył się Bal Karnawałowy „W krainie bajek”; 
 Promowano zdrowe odżywianie dzieci poprzez organizację „Dnia marchewki”; 
 Zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Sukcesy uczniów: 
 Zakwalifikowanie się uczennicy do III etapu Wojewódzkich Konkursów  
z języka polskiego i geografii; 
 II miejsce w I Staszicowskim Turnieju Retorycznym zorganizowanym przez IV 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu; 
 I miejsce dla uczennicy klasy VII b w konkursie plastycznym „Ćwicz muskuły, 
a nie awantury” w ramach akcji „Biała Wstążka” zorganizowanej przez MOPS  
w Czeladzi; 
 II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Językowym o Tematyce Świąteczno – 
Noworocznej 
dla Uczniów Klas Gimnazjalnych i Szkoły Podstawowej „Na wesoło”. 
Informacje dodatkowe:  
 Udział uczniów klas V i VI w programie profilaktycznym „Debata” 
zorganizowanym przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej UM Czeladź. 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 
Sukcesy uczniów szkoły:  
 III Grand Prix w badmintonie: kl. I – IV dziewczęta – I miejsce; 
kl. VII – VIII i G dziewczęta – I, II miejsce; 
kl. I – IV chłopcy – II, III miejsce; 
kl. V – VI chłopcy – I, III miejsce; 
 IV miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w badmintonie chłopców; 
 VII – VIII miejsce kl. VII, VIII, III G w wojewódzkich igrzyskach młodzieży 
szkolnej w unihokeju dziewcząt;  
 IX – X miejsce kl. VII, VIII, III G w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej 
w unihokeju chłopców; 
 VII – VIII miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w unihokeju dziewcząt; 
 V – VI miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w unihokeju chłopców; 
 I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w tenisie stołowym dziewcząt – 
organizator SP 2; 
 I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w tenisie stołowym chłopców – 
organizator SP 2; 
 III miejsce kl. VII, VIII, III G w miejskich igrzyskach młodzieży szkolnej  
w tenisie stołowym chłopców – organizator SP 2; 
 I miejsce kl. VII, VIII, III G w miejskich igrzyskach młodzieży szkolnej w tenisie 
stołowym dziewcząt – organizator SP 2; 
 I miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w tenisie stołowym dziewcząt – 
organizator SP 2; 
 II miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w tenisie stołowym chłopców – 
organizator SP 2; 
 IV miejsce kl. VII, VIII, III G w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej  
w tenisie stołowym dziewcząt. 
Informacje dodatkowe/wydarzenia  
 Uczniowie SP 2 wzięli udział w akcji „Adoptuj list do św. Mikołaja” 
przygotowując paczki na rzecz podopiecznych znajdujących się w ośrodkach pieczy 
zastępczej; 
 Odbyły się 2 edycje programu „Sportowa Rodzina”. Do rozgrywek w siatkówkę 
przystąpili uczniowie klas VI oraz uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum wraz  
z rodzicami; 
 W dniu 14.12.18 w LO nr XVII we Wrocławiu odbywał się finał konkursu 
robotycznego World Space Week Junior Rover Cup dla uczniów w wieku 12 -15 lat. 
Drużyna Mayflower SP 2 rywalizowała z 12 innymi drużynami z całej Polski  
i ostatecznie zajęła trzecie miejsce; 
 22 grudnia 2018 r. najmłodsze wokalistki zespołu „Mini – Babki” z SP 2 
wykonały świąteczne melodie na Czeladzkim Rynku; 
 Samorząd Uczniowski organizuje akcję zbiórki nakrętek na wózek dla Konrada 
(do chwili obecnej zebrano 206 kg); 
 Uczniowie i nauczyciele SP 2 wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy; 
 W dniu 24 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
w Czeladzi odbył się IX Powiatowy Konkurs Językowy o tematyce świąteczno-
noworocznej, w którym wzięły udział uczennice SP 2 z klas trzecich gimnazjum 
zajmując I miejsce; 
 Zorganizowano HAPPENING O SMOGU – dla klas VII,VIII i III G; 
 Wykonano remont i zaadoptowano nowe pomieszczenia dla kuchni szkolnej; 
 Zakupiono „piłkochwyty” na boisko szkolne. 



 18 
 

 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Osiągnięcia szkoły: 
 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literacko – plastycznym „Piękność 
dziś Twą w całej ozdobie widzę i opisuję”; 
 I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – tenis stołowy chłopców; 
 II miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – tenis stołowy chłopców; 
 III miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – tenis stołowy dziewcząt; 
 Wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Burza” w ramach projektu 
„Świadome dziecko” (Dąbrowska Wspólnota Samorządowa); 
 Złoty, srebrny i brązowy puchar w Miejskim konkursie ornitologicznym pod 
hasłem „Ptaki”; 
 III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego – Minikoszykówka 
dziewcząt; 
 I miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – Minikoszykówka dziewcząt; 
 Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Okiem artysty – Edgar 
Degas”; 
 V miejsce w Mistrzostwach powiatu Będzińskiego w Tenisie Stołowym 
Chłopców. 
Informacje dodatkowe: 
 Zorganizowano Mikołajki korczakowskie; 
 Odbyły się wigilie klasowe; 
 Zorganizowano spotkanie integracyjne pracowników szkoły i emerytów; 
 Odbył się Dzień babci i Dzień dziadka – spotkania w klasach II i V; 
 Zorganizowano imprezę środowiskową „Trójka łączy pokolenia”; 
 Przeprowadzono próbny egzamin ósmoklasisty z GWO. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
 I miejsce oraz wyróżnienie w V regionalnym konkursie poezji ks. J. 
Twardowskiego „Nadzieja uczy czekać pomalutku”; 
 Finalistka XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego; 
 Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Krajobrazy Ameryki 
Południowej  
na szkle”; 
 II miejsce w Konkursie miejskim „Ćwicz muskuły, nie awantury”; 
 Przeprowadzono zbiórkę żywności dla placówek Caritas; 
 Udział w Ogólnopolskiej zbiórce żywności „TAK pomagam”; 
 Wykonano Kartki świąteczne dla hospicjum; 
 Organizacja „Jasełek” w Kościele Św. Mateusza w Czeladzi; 
 Obchodzono Dzień Babci i Dziadka. 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Konkursy: 
 Matematyka - uczeń klasy 3 gimnazjum zakwalifikował się do etapu 
rejonowego zdobywając maksymalną liczbę punktów; 
 Piłka ręczna chłopców – 2 miejsce, zawody miejskie; 
 Tenis stołowy – 2 miejsce dziewczęta, 3 miejsce chłopcy – zawody miejskie; 
 Organizacja Międzyszkolnych zawodów pływackich – kat. klasy I – IV 2, 3 
miejsce chłopców; kat. klasy V – VI 1 miejsce dziewczęta, kat. VII – VIII i gimn. 2, 3 
miejsce chłopców, 3 miejsce dziewczęta; 
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 Powiatowy konkurs językowy (j. angielski i j. niemiecki) – wyróżnienie. 
Szkolne wydarzenia: 
 Bal Karnawałowy w Kopalni Kultury dla klas I – III; 
 Doradztwo zawodowe w klasach I – III – spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów (aktor, policjant, ratownik medyczny); 
 Organizacja konkursów szkolnych z każdego przedmiotu dla klas IV i V pod 
hasłem „Mistrzowie”; 
 Organizacja konkursów – „List do Świętego Mikołaja”, „Krajobrazy Polski – 
Nasza Niepodległa”, „Ozdoba świąteczna”, „Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek”; 
 Organizacja kiermaszu świątecznego – zebrana kwota została przekazana  
na cele charytatywne; 
 Udział nauczycieli i uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy; 
 Zakończenie akcji „Góra grosza”; 
 Organizacja szkolnych akcji charytatywnych (udział w 9 akcjach); 
 Przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem podczas ferii 
zimowych. 
Projekty: 
 Udział uczniów klasy VII w projekcie ogólnopolskim IPN „Kamienie pamięci” – 
„Harcerze dla Niepodległej” – upamiętnienie lokalnego bohatera i rozpowszechnienie 
wiedzy o nim na wielkim ogólnopolskim finale projektu; 
 Udział uczniów klasy VII, VIII i III G w projekcie wymiany międzynarodowej 
młodzieży w ramach PNWM pod hasłem „Typisch Polnisch – typisch Deutsch” –  
w projekcie bierze udział 44 uczniów z Niemiec i SP 5 w Czeladzi; 
 Rozpoczęcie szkoleń kadry pedagogicznej w ramach projektu Erasmus+ 
„Języki kluczem do otwartego świata” - nauka i doskonalenie znajomości  
j. angielskiego; 
 Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity 
świat higieny jamy ustnej” klasy I - II; 
 Pozyskanie środków pozabudżetowych przez Stowarzyszenie Rodziców 
Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 na zajęcia pozalekcyjne: nauka pływania  
w klasach I i II oraz IV, j. angielskiego w klasach I, IV, V i VII. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Sukcesy: 
 Grand Prix za zilustrowanie opowiadania „Puszcza” w Ogólnopolskim 
Konkursie Malarskim „Straszaki Śląskie bohaterowie legend, bajek i przywarek”; 
 4 uczennice zakwalifikowały się do stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego, w tym 2 z J. Polskiego, 1 z J. Francuskiego, 1 z J. 
Niemieckiego. 
Społeczne: 
 Przystąpienie uczniów klasy I do programu Przyjaciele Zippiego 
organizowanego przez Centrum Edukacji Pozytywnej w Warszawie; 
 Udział w akcji charytatywnej Kartka dla Ady – fundacji „Rób dobro”; 
 „Zaczarujmy jeden dzień” – zbiórka nakrętek dla hospicjum; 
 Zbiórka kluczy dla kliniki „Budzik”; 
 Udział uczniów klas trzecich w projekcie czytelniczym „Ja czytam z MBP”; 
 Udział uczniów klas IV, V, VII i VIII w Projekcie matematycznym „Lepsza 
szkoła”; 
 Udział uczniów klas I - III w Konkursie Ogólnopolskim „Szkolne przygody 
Gangu Słodziaków”; 
 Udział uczniów klas VIII w WOŚP; 
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 Szlachetna paczka. 
Wydarzenia:  
 Odbyła się żywa lekcja przyrody; 
 Zorganizowano świąteczne warsztaty plastyczne „Kreatywna Siódemka”; 
 Zorganizowano warsztaty teatralne; 
 Odbyła się zuchowa noc w szkole. 
 
4.7. Kultura i sport. 
Urząd Miasta. 
04.12.2018 r. - współorganizacja obchodów z okazji Dnia Górnika 
06.12.2018 r. - impreza mikołajkowa na czeladzkim Rynku  
14.12.2018 r. - organizacja uroczystości wręczenia nagród „Pierścienie Saturna” 
21 – 23.12.2018 r. - organizacja Jarmarku Świątecznego na czeladzkim rynku 
28.12.2018 r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z obchodami 77. 
rocznicy wybuchu w łaźni miejskiej 
31.12.2018 r. - organizacja imprezy sylwestrowej na czeladzkim rynku 
06.01.2019 r. - organizacja koncertu kolęd w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej  
na Piaskach 
13.01.2019 r. - organizacja imprezy plenerowej w ramach 27 finału WOŚP 
18.01.2019 r. - organizacja uroczystości upamiętniających zamordowanego 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza  
22.01.2019 r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z obchodami 156. 
rocznicy wybuchu powstania styczniowego  
28.01.2019 r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z obchodami 74. 
rocznicy wyzwolenia Czeladzi 
11.02.2019 r. - dokumentacja fotograficzna inauguracji I turnusu „Harcerskiej Akcji 
Zima 2019”. 
 
Od 4 grudnia 2018 r. do 13 lutego 2019 r. Wydział zamieszczał na stronie 
internetowej gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził 
dokumentację fotograficzną i dokumentację video. 
 
We wskazanym okresie Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 
opracował dwa wydania miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Biblioteka aktywnie współpracuje z przedszkolami i szkołami miejskimi, Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi oraz stowarzyszeniami  
z Czeladzi i Zagłębia: Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, Stowarzyszeniem 
Czeladź Biega, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym w Sosnowcu 
organizując zajęcia, warsztaty, spotkania i odczyty. 
A.  Spotkania.   
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 2 spotkania 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 2 spotkania 
- Rapsodia Polska - wieczór poezji Krzysztofa Zięcika, oprawa muzyczna Bożena 
Machel 
- Wieczór z piosenką i gitarą Krzysztofa Zięcika Piękny nasz kraj 
- Zakątki Pienin - prezentacja Sebastiana Tomali – PTTK Sosnowiec 
- Finisaż wystawy Portret ŚDS Ostoja w fotoobiektywie 
- Finisaż wystawy Adama Śmietany Swojskie klimaty 
-Wernisaż wystawy Magdaleny Batko-Grados i Agaty Grados Sfotografowane 
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smakuje lepiej 
 
Planowane: 
19.02.2019 – Judaika na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej- prezentacja Grzegorza 
Onyszki 
21.02.2019 – Cuba: wyspa cygar, rumu i salsy -prezentacja Ziemowita Mazura 
 
B.  Warsztaty. 
- MiksSenior – 3 warsztaty dla seniorów  
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich zaprasza na warsztaty rękodzieła- 3 spotkania 
(Zróbmy sobie prezent: Bransoletki z koralików; Serduszka z filcu; Wiklinowe cuda)  
 
C.  Wystawy.   
- Rapsodia Polska - wystawa malarstwa Krzysztofa Zięcika - 100 lat Niepodległej 
(05.12- 04.01.2019) 
- Czeladź – OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego) - wystawa 
SMCz (12.12.2018 –18.01.2019) -Filia 4 
- Swojskie klimaty (01.01. -06.02.2019) 
- Portret Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja w fotoobiektywie (07.01-
01.02.2019)  
- Sfotografowane smakuje lepiej – wystawa Magdaleny Batko-Grados i Agaty Grados 
z cyklu Zagłębie Pasjonatów (04.02- 15.03.2019) 
 
D.  Wystawki. 
- Wystawki okolicznościowe - 5  wystawek, m.in.: Polska autorka utworów dla dzieci 
Helena Bechlerowa; Polski pisarz związany ze Śląskiem Gustaw Morcinek; Francuski 
wynalazca alfabetu dla niewidomych Louis Braille ; Poczwarka i inne powieści Doroty 
Terakowskiej; Współtwórca Skamandra Jarosław Iwaszkiewicz; Zabawy na śniegu; 
wszystkie agendy biblioteczne. 
  
E.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
- Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -  
15 spotkań; wszystkie agendy biblioteczne 
- Ja czytam – Dyskusyjny Klub Edukacyjny dla klas trzecich – 4 spotkania 
- Zajęcia literacko - plastyczne dla przedszkoli i szkół -  9 spotkań, m. in.: Co robi 
księgarz? Mikołaje świata – tradycje świąteczne; Poczujmy magię świąt;  
Co powiedzieć? Dzień powitania na Poczcie Głosowej; Książeczka, bajeczka  
do biblioteki wycieczka; 4 stycznia Światowy Dzień Braille`a; Zwyczaje karnawałowe 
na świecie; Gdy śnieg prószy, sypie, pada w domu siedzieć nie wypada; wszystkie 
agendy biblioteczne 
- Lekcje biblioteczne: 4 spotkania: Mały bibliotekarz (przedszkolaki); Obsługa 
elektronicznego katalogu bibliotecznego SOWA (ZSOiT w Czeladzi); Karnawał  
na świecie (szkoła podstawowa); Dzień bezpiecznego Internetu (przedszkolaki);  
- EksperymentujeMy – 1 spotkanie dla dzieci 6-12 lat 
- Kartka, kredki i skarpetki – 2 spotkanie dla dzieci 6-12 lat 
- Podróże Małego Artysty – 3 spotkania dla dzieci 5-12 lat 
- Spotkania za regałem: zagadki detektywa Pozytywki  -1 spotkanie 
- Mama i maluch -wszyscy kochają książki- warsztaty edukacyjne 
 
F. Inne. 
- Podwieczorek z planszówką - 3 spotkania dla seniorów  
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- Mikołajowe spotkanie Czeladź Biega 
- Miłość w dwudziestoleciu międzywojennym – koncert podsumowujący spotkania  
Co w książkach piszczy? (grant MKiDN) 
- Kiermasz rękodzieła Agnieszki Ziarko (10.12 - 29.12.2018) 
- Już nie zapomnisz mnie – koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego 
(grant MKiDN) 
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
- Spotkanie wolontariuszy WOŚP 
- 27. Finał WOŚP – Sztab Główny 
- Co w książkach piszczy? - słuchanie audiobooków w DPS Senior – 4 spotkania 
G. Uniwersytet Trzeciego Wieku.   
Komputer bez barier wiekowych: podstawy obsługi komputera (biblioteka)-4 
spotkania 
 Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej GR2/GR 
3(biblioteka)-  13 spotkań 
Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) - 19 spotkań 
Zajęcia z dietetykiem (biblioteka) -4 spotkania 
Kurs tańca liniowego (sala baletowa MOSiR) -14 spotkań 
Kurs języka niemieckiego (biblioteka) -13 spotkań 
Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) - 7 spotkań 
Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/SP 2 Czeladź) - 33 spotkania 
Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2/GR3 (SP 4 Czeladź) - 27 spotkań 
Kurs języka włoskiego GR1/GR2 (biblioteka) - 14  spotkań 
Wykłady WSB+ dodatkowe (GSW Elektrownia/Kopalnia Kultury) - 6 wykładów 
Zajęcia Chodź na kijki (Czeladź Rynek) - 8 spotkań 
Joga dla Seniora (SP 4 Czeladź) - 9 spotkań 
Zumba dla Seniora (ZSOiT w Czeladzi ) - 4 spotkania 
Zajęcia na basenie GR1/GR2/GR3 (SP 5 Czeladź) - 15 spotkań 
Zajęcia międzypokoleniowego teatru przy UTW (biblioteka/ Kopalnia Kultury) - 5 
spotkań 
WYKŁADY UTW OD 14.02.2019 DO 27.02.2019  
27.02.2019 r. - Fizjoterapia w życiu codziennym- mgr Marcin Ważny- rehabilitant, 
Kopalnia Kultury w Czeladzi 
 
H. Kopalnia Kultury. 
Wydarzenia:  
07.12.2018 r. Gala - Kampania Biała Wstążka 
08.12.2018 r. Uniwersytet Dziecięcy 
12.12.2018 r. Wykład UTW+ koncert piosenek międzywojnia 
15.12.2018 r. Poranek Teatralny 
19.12.2018 r. Koncert kolędowy zespołu Music Team 
19.01.2019 r. Poranek Teatralny 
20.01.2019 r. Spektakl teatralny dla dorosłych Prywatna klinika 
21.01.2019 r. Gala Fundacji Nasze Zagłębie 
23.01.2019 r. Wykład UTW 
24.01.2019 r. Koncert kolędowy zespołu Music Team 
26.01.2019 r. Poranek Filmowy  
30.01.2019 r. Wykład Bezpieczny senior na drodze i w domu oraz koncert Orkiestry 
Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
31.01.2019 r.  Bal karnawałowy SP nr 5 
02.02.2019 r. Uniwersytet Dziecięcy 
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02.02.2019 r. Recital Julii Biłek 
05.02.2019 r. Bal karnawałowy PP nr 5 
06.02.2019 r. Bal karnawałowy PP nr 10 
09.02.2019 r. Poranek Muzyczny z Filharmonią Śląską 
od 12.02. 2019 r. Filmowe Ferie dla Dzieci w Kinie Kopalni Kultury (2 seanse 
dziennie) 
Kino Kopalni Kultury – od 4.12.2018 do 13.02.2019 – ok. 60 seansów filmowych 
Cyklicznie: 
-zajęcia umuzykalniające 
-próby Międzypokoleniowego Teatru Amatorskiego 
-Klub Niezwykłej Mamy 
- próby Chóru Kopalni Kultury 
 
H.  Czytelnictwo. 
 
Do 31 grudnia 2018 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 5.641 
czytelników, z czego 1.651 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili 
bibliotekę 90.000 razy, wypożyczyli 156.745 książki, udzielono im 6.232 informacje  
i udostępniono  19.081 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 2.988 płyty 
CD i zbiory specjalne oraz 1.060 kasety „książki mówionej”. Od początku roku  
z Internetu skorzystało 4.673 osób.   
  
Od 1stycznia 2019 r do 13 lutego 2019 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki 
zarejestrowały 2.993 czytelników, z czego 715 to dzieci i młodzież do lat 15. 
Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 8.049 razy, wypożyczyli 13.634 książki, udzielono im 
634 informacje i udostępniono 1.738 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 
283  płyty CD i zbiory specjalne oraz  124 kasety  „książki mówionej”. Od początku 
roku z Internetu skorzystało 315 osób. Średnio codziennie  każdą  placówkę 
odwiedziły  64 osoby wypożyczając 109 książek. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Do 31 grudnia 2018 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 4.094 wol. książek  
(z darów 1.314) o wartości 91.841,32 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 404 
egz. zbiorów specjalnych – audiobooków  (z darów 22)  na kwotę  7.636,73  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  24.000,00 zł. Zakupiono 1.082 
wol. na kwotę  24.000,00 zł.  
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 31.12.2018 r. 
zawierała 118.975 opisów inwentarzowych ( w 2018 r. wprowadzono  10.893  opisy). 
  
Od 1.01.2019 r do 11.02. 2019 r. roku do zbiorów Biblioteki przybyło 264 wol. książek 
(z darów 125) o wartości 5.935,14 zł.   
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 11.02.2019 r. 
zawierała 119.994 opisów inwentarzowych ( od stycznia 2019 r. wprowadzono  1.019 
opisów). 
  
Muzeum Saturn. 
A. Wystawy  
Pałac pod Filarami:  
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- 30.11.2018 - 06.01.2019 – „Święta Barbara w rzeźbie” – wystawa ze zbiorów 
Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum 
Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 
Muzeum Pałac Schoena w Sosnowcu, Łódzkiego Domu Kultury i zbiorów 
prywatnych. 
- 18.01.2019 - 03.03.2019 – „Fotograf pod Grunwaldem” – wystawa fotografii 
Mariusza Skomry wzbogacona zbiorami Konfraterni Mieszczańskiej "Samubus 
Nigra". Wernisaż odbył się 18.01.2019 r. 
 
GSW „Elektrownia”: 
 
- 07.12.2018 r.  – 04.01.2019 r. - „Zgoda czy spór” – wystawa prac artystów  
z powiatu krakowskiego i monachijskiego przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Krakowie. Wernisaż wystawy w dniu 07.12.2018 r. 
- 10.01.2019 r.  – 04.02.2019 r. - „Zawartość pamięci” – wystawa rysunku  
i rzeźby Małgorzaty Kotłowskiej. Wernisaż wystawy w dniu 10.01.2019 r. 
- 10.01.2019 r.  – 04.02.2019 r. - „Adnotacje codzienności” – wystawa malarstwa 
Dominika Woźniaka. Wernisaż wystawy w dniu 10.01.2019 r. 
- 14.02.2019 r.  – 29.03.2019 r. - „Zachwyt” – wystawa malarstwa prof. 
Grzegorza Ratajczyka. Wernisaż wystawy w dniu 14.02.2019 r. 
 
B. Koncerty  
Pałac pod Filarami 
- 14.12.2018 r. - „Cała Czeladź śpiewa kolędy!” – wspólne kolędowanie pod 
kierunkiem Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza (ze śpiewnikami przygotowanymi 
przez Muzeum Saturn) 
- 28.12.2018 r. - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu AVOCADO – 
koncert z cyklu Muzyczne Piątki 
- 25.01.2019 r. - „Karnawałowa podróż muzyczna” koncert zespołu Trio 
Appassionata – koncert z cyklu Muzyczne Piątki 
- 22.02.2019 r. - Chopinowski recital fortepianowy Anny Lipiak i Grzegorza 
Niemczuka – koncert z cyklu Muzyczne Piątki 
 
GSW „Elektrownia” 
- 07.12.2018 r.  – Koncert kwartetu smyczkowego AL. Pari  uświetniający 
wernisaż wystawy prac artystów z powiatu krakowskiego i monachijskiego pt. „Zgoda 
czy spór”  
 
- 14.02.2019 r.  – Koncert Laureata Festiwalu Rawa Blues 2018 – zespołu KSW 
4 Blues  uświetniający wernisaż wystawy malarstwa prof. Grzegorza Ratajczyka pt. 
„Zachwyt” 
 
 
C. Wykłady i prelekcje 
Pałac pod Filarami: 
- 04.12.2018 - „Święta Barbara jakiej nie znamy” - wykład okolicznościowy ks. 
.Tomasza Zmarzłego w ramach „Barbórki na Saturnie”  
- 18.01.2019 - „Rekonstrukcja historyczna - co to znaczy?” – wykład Przemysława 
Osmólskiego połączony z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie „Fotograf pod 
Grunwaldem”  
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Wieczory Historyczne na Saturnie: 
- 28.02.2019 - „Danuta Siedzikówna "Inka" - życiorys pisany patriotyzmem” – wykład  
dr Kornelii Banaś z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach w ramach 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
 
Muzealna Akademia Seniora 
- 18.12.2018 r. - „W świątecznym nastroju” – bożonarodzeniowe warsztaty  
z Dobrawą Skonieczną-Gawlik 
- 15.01.2019 r. - „Kod mistrzów, czyli historia sztuki dla koneserów" – wykład 
Stefanii Lazar 
- 20.02.2019 r. - „Historia czeladzkich ulic” – wykład Anny Binek-Zajdy 
 
GSW „Elektrownia”: 
- 22.02.2019 r.  – wykład pt.  „Europejka w Arabii czyli świat arabski oczami 
Innego”  prowadząca: Dominika Szymańska 
 
D. Warsztaty  
Pałac pod Filarami: 
 
Muzealny Klub Juniora – warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik 
- 09.12.2018 r.  -„Ozdoby choinkowe, jak za dawnych lat”  
- 13.01.2019 r.  -„Zimowy krajobraz”  
- 10.02.2019 r. -„Serduszkowy zawrót głowy”  
 
GSW „Elektrownia”: 
Warsztaty plastyczne dla dzieci – prowadzenie Lucyna Mroczek-Szymańska 
- 19.02.2019 r. – „Historia sztuki w pigułce” 
- 21.02.2019 r. – „Historia sztuki w pigułce”  
 
E. Wydarzenie okolicznościowe 
- 04.12.2018   Barbórka na Saturnie 
- wykład „Święta Barbara jakiej nie znamy” 
- zwiedzanie wystawy „Święta Barbara w rzeźbie” 
- 19.02.2019  -  74. rocznica powrotu Dzieci Potulic z hitlerowskiego obozu, 
wydarzenie współorganizowane z Urzędem Miasta Czeladź 
 
 
F. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn 
- Śpiewnik „Cała Czeladź śpiewa kolędy!” 
-„Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi” – publikacja autorstwa Iwony 
Szaleniec, upamiętniająca 100. rocznicę śmierci Jurka Bitschana 
- Oficyna Saturnowska nr 4/2018 
 
G. Pozostałe wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn  
GSW „Elektrownia” 
- 06.01.2019 r.  – Orszak Trzech Króli zakończony Koncertem Kolęd. Spotkanie 
trzech Orszaków z czeladzkich parafii w GSW Elektrownia oraz pokłony i złożenie 
darów przez Trzech Króli. 
- 08.12.2018 r.  – 09.12.2018 r.  – finał projektu społecznego  „Szlachetna 
Paczka”  
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H. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie: 
GSW „Elektrownia” 
- 03.12.2018 r.  –  „Wdrożenie platformy zakupowej” - Szkolenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Czeladź oraz innych jednostek organizacyjnych 
- 05.12.2018 r.  – Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład pt. „Tajniki flebologi. 
Nowoczesne metody leczenia żył” – Prowadzący: dr n. med. Łukasz Szczygieł 
- 09.01.2019 r.  - Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład pt. „Romantyzm  
w literaturze i kulturze polskiej” – Prowadzący: prof. zw. dr hab. Dariusz Rott 
- 23.01.2019 r.  – „Sprawa Polek” – Spotkanie z mieszkańcami Czeladzi 
prowadzone przez posłanki do Sejmu: Beatę Liberę-Małecką, Marzenę Okła-
Drewnowicz i Katarzynę Osos 
- 06.02.2019 r.  - Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład pt. „Darowizny, 
testamenty i inne rozporządzenia majątkowe na rzecz bliskich i nie tylko”” – 
Prowadząca: not. Katarzyna Różycka 
 
I. 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, 
 
 
J. Projekty społeczne: 
- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej 
Akademii Seniora 
 
K. 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 Zagłębiowskim Towarzystwem Genealogicznym. 
 
L. 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” 
- przygotowywanie kolejnego numeru informatora muzealnego „Oficyny 
Saturnowskiej” (1/2019) 
 
M. Inne: 
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek 
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- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów 
o działalności i planach Muzeum 
- przygotowywanie katalogu „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź 
–   początek XX wieku.” do wystawy fotografii  
- prace nad jubileuszową publikacją na 10. lecie Muzeum Saturn 
 
N. W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 838 osób.  
„GSW „Elektrownia” – 1624 zwiedzających ogółem  osób z czego zwiedzających 
indywidualnie 1589, w tym z Telecentrum skorzystało 35 osób. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy 
sportowe i spotkania okolicznościowe: 
10.12.2018r. – 16.12.2018r. - Ornitologiczne Mistrzostwa Polski – organizator 
Centralne Stowarzyszenie Ornitologiczne oddział w Czeladzi, MOSiR Czeladź 
06.01.2019 r. – IV Noworoczny Turniej Piłki Nożnej – organizator MOSiR Czeladź 
12.01.2019 r. – Bieg Narciarski Zima 2019 – organizator TKKF Czeladź, MOSiR 
Czeladź 
12.02.2019 r. – XIII Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim Istebna Złoty 
Groń – 122 uczestników – organizator MOSiR Czeladź 
10.02.2019 r. – Halowy Turniej w Piłce Nożnej MOSiR Cup 2019 – organizator 
MOSiR Czeladź 
11.02.2019r. – 22.02.2019r. – Akcja Zima z MOSiR – gry i zabawy na sportowo  
w Hali MOSiR oraz nauka jazdy na łyżwach lodowisko przy szkole podstawowej nr 7 
– organizator MOSiR Czeladź 
11.02.2019r. – 22.02.2019r. – Harcerska Akcja Zima – organizator Miasto Czeladź, 
Harcerski Krąg Seniora, MOSiR Czeladź 
 
KS GÓRNIK PIASKI 
Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I 
Przerwa zimowa 
 
CKS CZELADŹ 
Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec 
Przerwa zimowa. 
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami. 
10.12.2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Czeladź, położonych przy ul. Gdańskiej w Czeladzi, oznaczonych numerami działek: 
81, 57/3, 61/2, 102/3, 137/4, 136/2, 134/3, 135/3, 132/3, 133/2, 83/10, 83/12, 64/10, 
45/5, 46/10, 46/13, 71/3, 87/3 arkusz mapy 25 i 88/2 arkusz mapy 23 o łącznej 
powierzchni 12,2841 ha. Cena wywoławcza 19.000.000 zł netto. Cena sprzedaży 
19.200.000 zł. netto 
 
13.12.2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony – na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, 
położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi oznaczonej numerem działki 128/2 arkusz 
mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Cena wywoławcza 350.000 zł. netto. Brak 
sprzedaży. 
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18.12.2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony – na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, 
położonej przy ul. Handlowej oznaczonej numerami działek 2/8 arkusz mapy 53  
o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha oraz działki 
4/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,3822 ha. Cena wywoławcza 1.500.000 zł netto-  
brak sprzedaży. 
 
Ogłoszono niżej wymienione przetargi: 
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
gruntowej 
położonej przy ul. Sportowej 7 oznaczonej numerem działki 33 arkusz mapy 31 o 
powierzchni 0,1943 ha. Cena wywoławcza 1.300.000 zł. Termin przetargu 3 
kwietnia 2019 r.; 
 
- II przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej 
przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi oznaczonej numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 
o powierzchni 0,2188 ha. Cena  350.000 zł. Termin przetargu 5 marca 2019 r. 
Nadano 10 numerów porządkowych na budynki położone przy ulicach: Kościuszki, 
Zapolskiej, Będzińskiej,  Piaskowej, Borowej, Legionów, Kopernika i Jagodowej. 
Wydano 90 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowana 
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 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1726 z późn. zm.)  
Ustanowiono służebność przesyłu na działkach oznaczonych numerami:  
- 79/8, 79/10 arkusz mapy 6  przy ul. Szpitalnej, na rzecz każdoczesnego właściciela 
właściciela przyłącza wodociągowego podziemnego. Z tytułu ustanowienia 
służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 5.709,84 zł brutto ;  
-180/5 arkusz mapy 4 przy ul. Chmielnej, na rzecz każdoczesnego właściciela linii 
kablowej nN. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe 
wynagrodzenie w wysokości 258,30 zł brutto.  
Sporządzono 15 aneksów do umów dzierżawy. 
Sporządzono 13 umów dzierżawy.  
 
06 lutego 2019 r. odbył się przetarg dotyczący wydzierżawienia terenu przy ul. 
Wiejskiej w Czeladzi na posadowienie tablicy reklamowej.  
Teren został wydzierżawiony na okres 1 roku. 
 
Sprzedano 12 komunalnych lokali mieszkalnych  dotychczasowym najemcom wraz  
z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działek, na których 
posadowione są budynki przy ulicach 17 Lipca (2 lokale), Armii Krajowej (1 lokal), 
Grodzieckiej (1 lokal), Spółdzielczej (1 lokal), Szkolnej (2 lokale), Szpitalnej (1 lokal), 
Tuwima (2 lokale) i Waryńskiego (2 lokale). Cena sprzedaży (za lokale + pierwsza 
opłata użytkowania wieczystego) – 632.404,43 zł. 
Sprzedano nieruchomość zabudowaną „domkiem fińskim” przy ul. Stawowej na rzecz 
najemców za cenę 75.102,00 zł. 
 
Zarejestrowano i zweryfikowano 31 nowych wniosków złożonych do Urzędu Miasta 
Czeladź o udzielenie pomocy mieszkaniowej w oparciu o najem lokalu komunalnego, 
w tym:  
17 wniosków – o najem lokalu docelowego, 
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9 wniosków – o najem lokalu socjalnego. 
5 wniosków o zamianę mieszkania  
Ponadto do realizacji wpłynęły 2 wyroki sadowe orzekające eksmisję dłużników  
z lokali nienależących do zasobu Miasta Czeladź, przyznajace ekmitowanym 
uprawnienie do lokalu socjalnego w zasobach gminy. 
 
Z udziałem Komisji Mieszkaniowej przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne 
wniosków złożonych w IV kwartale 2018r. Procesem kwalifikacyjnym objęto  
50 wniosków dotyczących najmu lokalu w zasobie Miasta Czeladź, z których  
do realizacji zakwalifikowano 27, w tym: 
3 wnioski o zmianę dokonanej wcześniej kwalifikacji 
2 wnioski o dostarczenie lokalu w terminie wcześniejszym niz wynika to z kolejności 
listy osób uprawnionych do najmu lokalu 
3 wnioski o dostarczenie innego lokalu w trybie zamiany dotychczas zajmowanego 
(w tym 1 wniosek o dostarczenie lokalu równorzednego a w innej lokalizacji,  
2 wnioski o dostarczenie lokalu większego) 
1 wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu zajmowanego bezumownie po smierci 
głównego najemcy 
8 wniosków o dostarczenie komunalnego mieszkania docelowego 
10 wniosków o dostarczenie lokalu socjalnego, 
a 4 wnioskodawców skreślono z listy uprawnionych do najmu mieszkania  
i oczekujacych na dostarczenie mieszkania. 
Od podjętych decyzji kwalifikacyjnych wpłynęło 5 odwołań, które zostaną rozpatrzone 
przez Komisję Odwoławczą w najbliższym terminie. 
 
18.12.2018r. zarządca mieszkaniowego zasobu gminy zgłosił do zasiedlenia 2 lokale 
socjalne w Domu Samotnego Rodzica, z których 1 zostało zaoferowano osobie z listy 
uprawnionych do najmu lokali tej kategorii, a na 2 pozostałe na liście nie ma 
kandydatów 
z odpowiednimi uprawnieniami. 
07.02.2019r. CTBS-ZBK Sp. z o. o. zgłosił do zasiedlenia kolejnych 26 mieszkań.  
Do najmu tych lokali wytypowano kandydatów z listy oczekujacych na mieszkania 
komunalne, którzy po spełnieniu warunków wymaganych do ostatecznej pozytywnej 
kwalifikacji otrzymaja formalne skierowania do zawarcia umów najmu. 
 
W ramach realizacji listy osób uprawnionych do najmu lokali komunalnych w okresie 
od 04.12.2018r. do 13.02.2019r. wydano wnioskodawcom oczekującym  
na dostarczenie mieszkania 6 skierowań do Czeladzkiego Towarzystwa 
Budownictwa Spoecznego – ZBK Sp. z o. o. celem zawarcia umoów najmu w oparciu 
o posiadane pustostany. 
 
Z ogólnej liczby 272 osób uprawnionych do najmu lokalu w zasobie Miasta Czeladź  
i ujętych na liście oczekujacych na mieszkanie w 2018r., na koniec roku do realizacji 
w 2019r. pozostało 176 wnioskodawców. 
 
Sporządzono i opublikowano 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w najem i dzierżawę na czas oznaczony. W rezultacie publikacji zawarto: 
1 umowę najmu lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 7a. 
3 umowy najmu garaży położonych na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej 87. 
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W trybie indywidualnego zbierania głosów podjęto 11 uchwał wspólnot 
mieszkaniowych 
w sprawach dotyczących zmiany sposobu ogrzewania lokali, zmiany planu 
gospodarczego oraz planu wydatków remontowych w nieruchomościach wspólnych, 
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli. 
 
4.9. Ład i porządek (zieleń miejska). 
  W ramach bieżącej działalności MZGK wykonano: 
- akcja zima odśnieżanie , posypywanie śliskości dróg, chodników, schodów, i innych     
   miejsc na terenie miasta. 
 - wyrównanie i utwardzanie dróg gminnych, 
-  bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach 
- sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca 
 - uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych  
   pokryw studni w drogach, 
- bieżące utrzymanie transportu, 
- bieżący nadzór nad cmentarzem komunalnym. 
 
5. Inne. 
Czeladzkie wodociągi sp. z o.o. 
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł za w grudniu 2018r.  
i w styczniu 2019r. 

 
 
1. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca grudnia 2018 r. – 114 972,00 m3 
2. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca stycznia 2019 r. – 93 390,00 m3 (na 
dzień 31.01.2019 r.)  
3. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 17 szt.  
4. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 12 szt. 
5. Uzgodnienia projektów – 3 szt. 
6. Warunki techniczne dla subliczników – 5 szt. 
7. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 9 szt. 
8. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 3 szt. 
9. Odbiory przyłączy wod-kan. – 41 szt. 
10. Określenie granic eksploatacji – 78 szt. 
11. Awarie wodociągowe – 30 szt. 
12. Awarie kanalizacyjne – 2 szt. 
13. Udrożnienia kanalizacji sanitarnej – 46 szt. 
14. Wypompowano 60 szamb. 
15. Wymiana wodomierzy – 106 szt. 
16. Montaż nakładek radiowych – 9 szt. 
17. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 17 szt. 
18.  Likwidacja wodomierzy – 5 szt. 

Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

 

ilość % udział Ilość % udział 

Grudzień 2018 88 660,00 79,38 23 010,00  
 

20,62 

Styczeń 2019 83 614,00  72,46 31 790,00 27,54 
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19. Plombowanie wodomierzy – 4 szt. 
20. Awaryjna wymiana wodociągu stalowego ø 150 na PE ø 160 w ul. Batorego – 
do dnia dzisiejszego wymieniono 122 mb. 
21. Wykonano wpięcia do sieci wodociągowej w ulicach Grodzieckiej  
oraz Staszica. 
22.  Regulacja dwóch studni w ul. 3-go Kwietnia. 
23. Renowacja terenu po awariach w ul. Równoległej oraz Staszica. 
24. Płukanie końcówek na bieżąco. 
25. Korelowanie sieci na bieżąco. 
26. Odnalezienie zasuw oraz komory kanalizacji tłocznej w ul. Robotniczej. 
27. Wymiana automatyki szafy sterowniczej na osadnikach przy ul. Wiejskiej. 
 
CTBS ZBK sp. z o.o. 
Wspólnoty Mieszkaniowe: 
 Wykonano malowanie klatki schodowej przy ul. Waryńskiego 27-29. 
 Została wykonana wymiana pionów wod-kan w następujących budynkach 
wspólnot mieszkaniowych: 
o Waryńskiego 31-33 (33/3,6,9) 
o Spółdzielcza 12 (12/1,4,7) 
o Waryńskiego 6-8 (6/2,5,8). 
 W okresie sprawozdawczym w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
wykonano dodatkowe prace kominiarskie polegające m.in. na uszczelnieniu 
przewodów kominowych, wypalenie przewodów kominowych, udrożnieniu 
przewodów kominowych oraz montaż nasad dystansowych, nasad typu H  
na przewody kominowe. 
 Wymieniono drzwi do piwnic we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 
27-29. 
 Wymieniono oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach przy  
ul. Grodzieckiej 37, ul. Grodzieckiej 39 oraz ul. Waryńskiego 1-3-5. 
 Został wykonane odprowadzenie wód deszczowych przy ul. Armii Krajowej 9-
11-13. 
 W okresie sprawozdawczym w kolejnych budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych wymieniono wodomierze na wodomierze z modułem radiowym. 
 Działania zarządcy w okresie sprawozdawczym skupiały się również na 
usuwaniu drobnych usterek dekarskich na budynkach wspólnot mieszkaniowych. 
 W trakcie okresu sprawozdawczego we Wspólnotach Mieszkaniowych zostały 
przeprowadzone okresowe kontrole przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. 
 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  
 Przebudowa piecy – 6 szt. 
 Budowa piecy – 6 szt. 
 Remont komina przy ul. 17 Lipca 20 
 Remont instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych  
 Dostawa wraz z montażem pieca typu Junkers – 2 szt. 
 Wykonanie pionu wod – kan w 9 lokalach mieszkalnych 
 
 
 
Urząd Miasta. 
1. W 2018 roku po raz kolejny zrealizowane zostało zadanie pn. „Demontaż, 
odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających 
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azbest w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych”, przy wsparciu 
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach dotacji w wysokości 6 629,75 zł. Pozostałe koszty 3 523,04 zł, czyli 
wkład własny właścicieli nieruchomości zostały dotowane ze środków budżetu miasta 
Czeladź zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych elewacji  
z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych 
na terenie miasta Czeladź, który stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały NR 
XLV/568/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017 r.  
Z powyższej dotacji skorzystało 6 właścicieli nieruchomości. 
 
2. W dniu 6 lutego 2019r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli miast: 
Katowice, Czeladź, Sosnowiec i Siemianowice Ślaskie w sprawie uciążliwości 
odorowych emitowanych najprawdopodobniej przez kompostownie zlokalizowaną na 
terenie MPGK Katowice przy ul. Milowickiej w Katowicach. Zgodnie z porozumieniem 
intencyjnym podpisanym przez włodarzy w/w miast w dniu 8 października 2018 r., 
spotkania takie mają się odbywać w celu nadzorowania i omawiania działań 
podjętych w celu wyeliminowania powstawania uciążliwości zapachowych. Podczas 
spotkania przedstawione zostały na piśmie opisy działań podjętych przez 
poszczególne miasta w celu wyeliminowania uciążliwości (pisma do wglądu  
w Referacie Rozwoju Miasta, pok. 421 wraz z pismem Prezydenta Katowic z dnia 20 
grudnia 2018 r.). Prezes MPGK Katowice przedstawił wykonane dotychczas prace  
na terenie kompostowni mające na celu likwidację uciążliwości, m.in. przykrycie 
pryzm, w których stabilizowany jest kompost specjalnymi plandekami, zainstalowanie 
armatek antyodorowych, uruchomienie specjalnego numeru telefonu obsługiwanego 
przez Straż Miejską w Katowicach pod który można zgłaszać występowanie 
uciążliwości: 662-189-376. 
 
2. W 2018 roku udzielono 109 dotacji do modernizacji źródła ciepła na łączna 
kwotę 194.591,90 zł. Od 1 stycznia 2019 roku, realizując wnioski z 2018 roku 
udzielono już 18 dotacji do modernizacji źródła ciepła, na łączną kwotę 33.329,00 zł.  
 
3. Z dniem 3.10.2018r została zawarta umowa z Konsorcjum firm Ae Projekt Sp. 
z o. o. (Lider), Energoekspert Sp. z o. o. (członek) na opracowanie ,,Projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Czeladź" wg art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne oraz 
wsparcie w procesie legislacyjnym wynikającym z procedury uzgadniania  
i uchwalania przez odpowiednie organy.  W styczniu 2019 roku tut. Urząd przesłał 
,,Projekt założeń...'' do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 
w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu. Odstąpienie  
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla  Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Czeladź zostało zaopiniowane pozytywnie przez ww. jednostki.  
 
4. Miasto Czeladź zgłosiło swoje uczestnictwo w corocznie organizowanych 
Targach Ogrzewania Ekologicznego EkoCiepło, które odbędą się w dniach 22-24 
marzec 2019r. w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, 
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których ideą jest promowanie działań proekologicznych związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji wśród mieszkańców aglomeracji Zagłębia Dąbrowskiego oraz Śląska.  
 
5. Wypełniono ankietę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
dotyczącą informacji o stanie miasta w przedmiocie przeciwdziałania skutkom suszy.  
 
6. Trwają postępowania administracyjne prowadzone przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach w sprawie stwierdzenia czy pomnik zlokalizowany przy 
Urzędzie Miasta Czeladź tzw. „Złamanych sztandarów” oraz pomnik zlokalizowany  
w parku przy ul. Kościuszki tzw. „Pomnik górników” podlegają usunięciu z uwagi na 
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz 
pomniki i wydania ewentualnego nakazu usunięcia obiektów. 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, postanowieniem z dnia 6.02.2018r. 
zaopiniował, iż pomnik tzw. Złamanych Sztandarów, posadowiony w Czeladzi przy ul. 
Katowickiej nie spełnia warunków o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu i podlega usunięciu. 
 
7. Trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach w sprawie stwierdzenia czy tablica umieszczona  
na elewacji budynku przy ul. 21 Listopada 10 podlega usunięciu z uwagi na art. 5a 
ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz 
pomniki i wydania ewentualnego nakazu usunięcia tablicy. Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej, postanowieniem z dnia 19.01.2019r. zaopiniował, iż tablica 
upamiętniająca poległych od kul faszystowskich zbirów w walce o wolność i socjalizm 
nie spełnia warunków o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu i podlega usunięciu. 
 
8. Opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Czeladź na lata 
2019-2022. Opracowanie uzgodnił Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Materiały do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami są przygotowywane na sesję Rady 
Miejskiej.  
 
9. Opracowano Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych dla Miasta Czeladź. Opracowanie uzgodnił Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków oraz Starosta Będziński. 
 
10. Wykonano mapy Czeladzi z naniesionymi budynkami i terenami wpisanymi  
do rejestru zabytków oraz z naniesionymi budynkami i terenami ujętymi w gminnej 
ewidencji zabytków. Mapy umieszczono na stronie internetowej miasta w zakładce 
zabytki. 
 
11. W dniu 1 grudnia 2018r. zawarto na 2019 rok Porozumienie międzygminne  
z Miastem Sosnowiec na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 
Czeladzi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Schronisko zapewnia 
również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. Koszt zadania to 80.500,00 zł. 
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Współpraca ze schroniskiem w Sosnowcu jest kontynuowana od 2018r. W 2018r.  
do schroniska przyjęto 66 szt. bezdomnych zwierząt z terenu Czeladzi. 
 
 
12. Zakupiono czipy i zawarto umowę z lekarzem weterynarii - Przychodnią 
Weterynaryjną BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9 Czeladź, na świadczenie usługi 
czipowania psów. Akcja czipowania psów z terenu naszego miasta prowadzona jest 
od 2016 roku. Od tego czasu zaczipowano 555 psów, z czego w 2018r. - 140. 
 
13. Do Urzędu Marszałkowskiego, w ramach zawartej umowy na dofinansowanie 
zadania „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN  
w Czeladzi” ze środków RPO WSL, złożono wniosek o zaliczkę dla projektu na kwotę 
496.032,40 zł. Zaliczka została wypłacona na konto projektu 28 grudnia.  
 
 
14. W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego  
ze środków RPO WSL, przeprowadzona została kontrola projektu „Zielone Płuca 
Miast - Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z 
ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”. 
Wynik kontroli - bez zastrzeżeń.  
 
15. Przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przeprowadzona została 
kontrolę zamówienia na wykonanie projektu dla zadania „Zintegrowane punkty 
przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami 
towarzyszącymi”. Wynik kontroli- bez zastrzeżeń.  
Stan przedsiębiorców na dzień 31 stycznia 2019 r. wg CEIDG wynosiła 2001 
podmioty + 268 wpisów niezweryfikowanych. 
 
Ponadto w okresie od 03.12.2018 r. do 31.01.2019 r. dokonano 17 wykreśleń wpisów 
z CEIDG. Zarejestrowano 30 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 160 zmian. 
 
 

BURMISTRZ 
mgr Zbigniew Szaleniec 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Czeladź, dnia 07.02.2019 r. 

Rada Miejska w Czeladzi 
DU-RM.0011.5.2019

Sprawozdanie z działalności komisji  rewizyjnej 
za 2018 r. 1

(od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
=====================================================================

Komisja  powołana-   Uchwała Nr  XX/282/2015  z  17.12.2015,  zmiana  uchwała  Nr  XLVI/595/2017  z

20.12.2017 oraz II/8/2018 z 23.11.2018

Okres działania komisji -  styczeń – grudzień 2018 r.

Plan pracy uchwalony uchwałą -  Uchwała Nr XLVI/582/2017  w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy

stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok.

Skład komisji do października 2018:

1. Waldemar Żak – Przewodniczący ( uchwała nr XXX/391/216 z 28.09.2016) 
2. Kamil Kowalik 
3. Patryk Trybulec 
4. Patrycja Juszczyk (od 17.12.2015) 
5. Monika Pawlik (od 17.12.2015)
6. Katarzyna Pilc  ( od 20.12.2017)

Skład komisji od listopada 2018- uchwała Nr II/8/2018:
1. Patryk Trybylec- Przewodniczący ( uchwała Nr II/14/2018 z dnia 23.11.2018)
2. Barbara Wszołek
3. Dariusz Pietrzykowski
4. Jolanta Ptaś
5. Jarosław Deleska

Skład komisji Zakres zadań zleconych przez Radę:

Przewodniczący 
komisji
 Waldemar Żak  

 Patryk Trybulec 
Kamil Kowalik

 Monika Pawlik 
 Patrycja Juszczyk

 Styczeń

Posiedzenie:

1. Informacja dotycząca międzynarodowej współpracy miasta Czeladź z miastami 

partnerskimi w latach 2015- 2017 r.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy komisji.

Przewodniczący 
komisji
 Waldemar Żak  

 Patryk Trybulec 
Kamil Kowalik

 Monika Pawlik 
     Patrycja Juszczyk  

Luty

Posiedzenie:

1. Informacja dotycząca składanych wniosków/ projektów w oparciu o 

dofinansowania zewnętrzne na 2018 rok

2.  Informacja o kosztach związanych z utrzymaniem i odśnieżaniem dróg gminnych 

w sezonie 2017/2018

3. Informacja o kosztach związanych z remontem i budową dróg gminnych na terenie

miasta Czeladź w 2017 roku

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy komisji.

Przewodniczący 
Zespołu Komisji:
 Waldemar Żak   
 Monika Pawlik 
 Patrycja Juszczyk 
 Patryk Trybulec

 Maj
Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Czeladź w latach 
2017/2018.

Przedmiot kontroli:
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 Kamil Kowalik 1.Remont budynku Urzędu Miasta Czeladź – ocena procesu realizacji inwestycji w 
zakresie kosztowym 
2. Montaż zestawów wizyjnych w Czeladzi- analiza umów z wykonawcą.
Po zapoznaniu się z dokumentacją zespół kontrolny nie stwierdza 
nieprawidłowości. Nie złożono wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
 
 

Czerwiec

Posiedzenie:

1)Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017r. wraz z 

opinią RIO o sprawozdaniu. 

2)Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta 
Czeladź za 2017r. 
3)Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego 
Miasta Czeladź za 2017r. 
4)Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017r. 
5)Opracowanie wniosku do Rady w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z 
wykonania budżetu za 2017r.
Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu Miasta 

Czeladź za rok  2017, wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź za rok 2017.

Omówiono tematy pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem pracy.

Przewodniczą
cy Zespołu 
Komisji:

 Waldemar Żak 
 Monika Pawlik 
 Patrycja Juszczyk 
 Patryk Trybulec-
 Kamil Kowalik- 

Przewodniczący 
komisji

 Patryk 
Trybylec 

 2. Barbara 
Wszołek

 3. Dariusz 
Pietrzykowski

 4. Jolanta 
Ptaś

 5. Jarosław 
Deleska

Grudzień
Posiedzenie:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 rok. Przekazanie ewentualnych zmian do 

komisji finansowej.

2. Przygotowanie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2019 rok- opracowano plan 
komisji- uchwała Nr IV/33/2018
Omówiono tematy pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem pracy.

1 Zgodnie z § 56 ust.1 pkt.2 Statutu Gminy Miejskiej Czeladź, Przewodniczący Komisji co najmniej raz do roku

w terminie do końca lutego przedstawiają na Sesji Rady pisemnie sprawozdania z działalności komisji za rok 

ubiegły. 

 Komisja w 2018 r. odbyła 4 posiedzenia oraz 1 kontrole.

l.p Data posiedzenia Nr. protokołu Czas trwania

1 26.01.2018 posiedzenie B-RM.0012.7.2018 00:15 (15:00 do 15:15)

2 23.02.2018 posiedzenie B-RM.0012.14.2018 00:30 (15:00 do 15:30)

3 11.05.2018 kontrola B-RM.0012.30.2018 0:40 (14:30- 15:10) 

4 08.06.2018 posiedzenie B-RM.0012.39.2018 0:30 ( 15:00- 15:30)

5 04.12.2018 posiedzenie B-RM.0012.66.2018 0:45 (14:00 do 14:45)
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

    Waldemar Żak

oraz 

Patryk Trybulec
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Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Rady Miejskiej w Czeladzi                                                           Czeladź, dnia 07.02.2019r. 

DU-RM.0011.4.2018

Rada Miejska w Czeladzi 

-----------------------------

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych 

komisji  Finansowo-Budżetowej

przez Radę Miejską w Czeladzi

za 2018 rok.

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

Komisja powołana-  Uchwałą Nr III/8/2014, zmieniona uchwałą Nr XXX/388/2016 z dnia 28.09.2016 oraz 

uchwałą Nr XXXI/413/2016 z dnia 30.11.2016

Okres działania komisji-   styczeń – grudzień 2018 r.

Skład komisji do października 2018 :

· Marcin Gadecki(Przewodniczący) 

· Waldemar Żak

· Stanisław Pisarek

· Irena Owczarz

· Marek Kocoń

· Dariusz Pietrzykowski (od 28.09.2016, uchwała Nr XXX/388/2016  ) 

Skład komisji od listopada 2018 – powołana Uchwała Nr II/9/2018:
• Monika Pawlik ( przewodnicząca – uchwała Nr II/15/2018)
• Irena Owczarz
• Barbara Wszołek
• Barbara Strzelecka
• Zofia Bazańska
• Łukasz Wesołowski 
• Jarosław Deleska

Plan pracy na 2018 rok – uchwała nr XLVI/583/2017

Termin posiedzenia / Porządek: Omówione tematy/ Wypracowane wnioski:

 Styczeń
Porz  ądek:  
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2.Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz 
nieruchomości w 2017 roku.
3. Sprawy bieżące.

Brak projektów uchwał do zaopiniowania.

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 Luty
Porz  ądek:  
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Analiza stanu zadłużeń czynszowych i 
podejmowanych działań w celu ich 
ściągnięcia w 2017 roku
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywmie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt 30A – w sprawie zmian w budzecie Miasta Czeladź na 
2018 rok
Projekt 31 A w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Czeladź na lata 2018-2030



Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 Marzec
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 
2. Sprawozdanie za 2017  z realizacji 
uchwał dot. zagospodarowania odpadami
komunalnymi
3. Sprawy bieżące 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 44 z Autopoprawką w sprawie  zmian w budżecie Miasta
Czeladź na 2018 rok
Projekt Nr 45  z Autopoprawką w sprawie  zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030
projekt Nr 46 w sprawie udzielenia z budżetu miasta Czeladź 
dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych polegających na wymianie 
stolarki okiennej- żaluzji oraz wzmocnieniu i renowacji klatek 
schodowych w wieżach narteksu kościoła Rzymskokatolickiej 
Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w 
Czeladzi.

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 Kwiecień
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Zadania inwestycyjne w mieście i 
stopień ich realizacji za 3 miesiące
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 68 w sprawie  zmian w budżecie Miasta Czeladź na 
2018 rok
Projekt Nr 69 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030
Projekt Nr 66 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 
XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w 
sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w 
których wykonano remont elewacji.
Projekt Nr 67 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Będzińskiemu 
Projekt Nr 70 w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji.

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

Maj
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 
2018 roku. 
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów 
wydatków budżetowych za 2017 r. Urzędu 
Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta 
(, MZGK, DPS „Senior”).
4. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 79 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2018
rok
Projekt Nr 80 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

Czerwiec
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Analiza sprawozdania z wykonania 
Budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok oraz
udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta.  
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok 
2.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
Czeladź za 2017 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o 
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za
2017 rok 

Projekt Nr 65 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Czeladź za 2016 rok
Projekt Nr 90 w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2017 rok 
Projekt Nr 91 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Czeladź na lata 2017-2030
Projekt Nr 89 w sprawie przekazania środków finansowych na 



nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi
Projekt nr 93 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Czeladź- opinia negatywna

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

Lipiec Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:

Projekt Nr 95 w sprawie Zmian w budżecie Miasta na 2018 rok
Projekt Nr 96 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Czeladź na lata 2018 –2030 

 Wrzesień
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Analiza sprawozdania wykonania 
Budżetu za I półrocze 2018 roku.
3. Propozycje do projektu budżetu Miasta 
na 2019 rok. 
4. Sprawy bieżące.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt nr 102 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
Projekt nr 103 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030
Projekt Nr 103 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania  ulg  w  spłacie  należności  pieniężnych  o  charakterze
cywilnoprawnym  przypadających  Miastu  Czeladź  i  jednostkom
organizacyjnym  Miasta  Czeladź,  warunków  dopuszczalności
pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
do udzielania ulg.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

Październik
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Realizacja Budżetu Miasta za III 
kwartał 2018 roku. 
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt Nr 121 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Projekt Nr 122 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

 Listopad
Porządek:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta
na 2019 rok (z analizą 
propozycji i korekt zgłoszonych przez 
pozostałe komisje) termin 
do 10 grudnia.
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:

Projekt Nr 146 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 
2018 rok 
Projekt Nr 147 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 
Projekt Nr 150  w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek
podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  terenie  Miasta
Czeladź na rok 2019
Projekt  Nr  151 w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomościami na rok 2019
Projekt  Nr  152 w  sprawie uchylenia  Uchwały  Nr  XXXI/397/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
opłaty targowej z późniejszymi zmianami.

 Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

Grudzień
Porządek: 
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 
2. Plan Pracy Komisji na 2019 rok. 
3. Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 155 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź  na 
rok 2019 
Projekt Nr 156  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Czeladź  na lata 2019-2035
Projekt Nr 176 w sprawie  sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 



zbywania, nabywania i wykupu.
Projekt Nr 167 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 
Projekt Nr 168 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2030
Projekt Nr 169 w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego  dotyczącego przejęcia do realizacji 
przez gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu Gminy Czeladź
Projekt nr 171 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla |
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w 
ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w 2019 roku.
Projekt Nr 172 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sosnowiec na działania związane z profilaktyka i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym 
z terenu Miasta Czeladź
Projekt Nr 177 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 
od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
stanowiących własność gminy Czeladź w prawo własności tych 
gruntów oraz wysokość stawek procentowych tych bonikat.
 
Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 rok- uchwała Nr 
IV/34/2018.
Nie wypracowano wniosków.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                         Marcin Gadecki

                                                                                           oraz  
                                                                                         Monika Pawlik



Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Czeladzi                                                              Czeladź, dnia 07.02 2019 r. 

DU-RM.0011.3.2019

Rada Miejska w Czeladzi 

-----------------------------

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych 

komisji  Edukacji, Kultury i Sportu 

przez Radę Miejską w Czeladzi

za 2018 rok.

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

Komisja powołana-  Uchwałą Nr XIII/193/2015 oraz Uchwała Nr II/11/2018

Okres działania komisji-   styczeń – grudzień 2019 r.

Sk  ład komisji do paździrnika 2018:  

· Andrzej Mentel -Przewodniczący

· Marcin Gadecki.

· Włodzimierz Jaros

· Ewa Fronczek

· Janina Wcisło

· Katarzyna Pilc ( rezygnacja od 20.12.2017)

· Marian Kita

· Marek Kocoń

· Dariusz Pietrzykowski (od 28.09.2016) 
Skład komisji od listopada 2018:
· Andrzej Mentel – Przewodniczący

· Janina Wcisło

· Ewa Fronczek

· Zbigniew Panek

· Małgorzata Chojnacka

· Beata Marcinkowska

· Marcin Gadecki

Plan pracy na 2018 rok – uchwała nr XLVI/586/2017+ zmiana XLIX/635/2018

Termin posiedzenia / Porządek: Omówione tematy/ Wypracowane wnioski:

 styczeń

· Porz  ądek:  

· 1.Funkcjonowanie i finansowanie 
Kopalni Kultury- anliza i wnioski

· 2.” Ferie w mieście 2018 r”- 
plany, harmonogram imprez.

· 3. Plan imprez oświatowych, 
sportowych i kulturalnych w 2018 
r.

· 4.Opiniowanie materiałów 
sesyjnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty
za  pobyt,  maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  oraz
warunków zwolnienia  od  ponoszenia  opłat  w  Żłobku  Miejskim w
Czeladzi
Omówiono tematykę zgodnie z planem.

Komisja nie wypracowała wniosków.



· 5.Sprawy różne.
 Luty

· Porz  ądek:  

· 1. Funkcjonowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
placówkach oświatowych
· 2. Przyjecie do wiadomości 

sprawozdania z osiągniecia 
wysokości  średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w 
placówkach oświatowych

· 3. Analiza realizacji zadani a” 
Ferie w mieście 2018”

· 4.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 5.Sprawy różne

Komisja pozytywmie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 16 w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji udzielanych
niepublicznym  przedszkolom  prowadzonym  na  terenie  Miasta
Czeladź,  trybu  kontroli  pobierania  I  wykorzystania  dotacji  oraz
terminu I sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 marzec

· 1. Działaność Miejskiego 
Ośrodka   Sportu i Rekreacji w 
Czeladzi 

· 2.Opiniowanie materiałów 
sesyjnych.

· 3.Sprawy różne

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 36 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia 
ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Czeladzi
na rok 2018 
Projekt Nr 43 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 Kwiecień

· 1.Współdziałanie służb w gminie w 
sytuacjach zagrożeń życia i zdrowia 
uczniów w placówkach oświatowych 
oraz na imprezach sportowych i 
kulturalnych. Analiza i wnioski

· sportowych.

· 2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 3.Sprawy różne.

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja złożyła wniosek w sprawie stworzenia procedury ewakuacji 
w placówkach kulturalnych, oświatowych I sportowych- wniosek nr 
B-RM.0014.3.2018.

 maj
· 1.Wady postawy u dzieci- działania 

profilaktyczne

· 2. Dni Czeladzi 2018

· 3.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 4.Sprawy różne

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 74 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Czeladź- uchwała wycofana z 
porządku obrad na sesji w dniu 23 maja 2018 
Projekt Nr 75 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska MOZ 
NSZZ Solidarność PoiW dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk 
nauczycieli- uchwała wycofana z porządku obrad na sesji w dniu
23 maja 2018 
Projekt Nr 76 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli - 
uchwała wycofana z porządku obrad na sesji w dniu 23 maja 
2018 
Projekt Nr 81 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i 
pozbawiania wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.



Nie wypracowano wniosków.

czerwiec 
· 1.Działanośc kulturalna w mieście. 

Funkcjonowanie stowarzyszeń

· 2. Realizacja inwestycji w zakresie 
Edukacji, Kultury I Sportu w latach 
2015-2018 oraz propozycje 
inwestycyjne do budżetu miasta na 
rok 2019

· 3.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 4.Sprawy różne

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt  Nr  84  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek
obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
pełniących  funkcje  kierownicze  w  przedszkolach  i  szkołach
prowadzonych przez Gminę Czeladź

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Komisja złożyła wniosek w sprawie kontynuacji współpracy 
pomiędzy stowarzyszeniami miasta Czeladź I miasta Auby- B-
RM.0014.4.2018.

 wrzesień

· 1.Dzień Edukacji Narodowej.

· 2.Analiza realizacji „LATO w mieście 
2018 r. ”

· 3.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 4.Sprawy różne.

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Komisja złożyła wniosek w sprawie zwiększenia dotacji na 
upowszechnienie sportu- B-RM.0014.5.2018.

październik
• 1. Informacja o stanie realizacji 

zadań oświatowych za rok 
szkolny 2017/2018 . Analiza i 
wnioski.

• 2. Opiniowanie materiałów 
sesyjnych.

• 3.Sprawy różne.

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Komisja złożyła wniosek w sprawie ponowienia wniosku z czerwca
2018  w  sprawie  zwiększenia  kwoty  na  wspieranie  i
upowszechnianie kultury fizycznej- B-RM.0014.6.2018.

 listopad

· 1. Analiza projektu budżetu na 2019 
rok.

· 2.Opiniowanie materiałów sesyjnych.

· 3.Sprawy różne.

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 grudzień
· 1.Analiza realizacji wniosków Komisji 

za 2018 r.

· 2.Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
· 3.Zatwierdzenie planu pracy Komisji 

na 2019 r. 

· 4.Sprawy różne.

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019- uchwała Nr VI/38/2018
Nie wypracowano wniosków.

Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury I Sportu

                                                                                                                           

                                                                                                                           Andrzej Mentel 



Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej                                                            

Rady Miejskiej w Czeladzi

----------------------------------------

DU-RM.0011.1.2019

Czeladź, dnia 07 .02.2019r.

Rada Miejska w Czeladzi 

Sprawozdan ie

z  dz ia ła lnośc i  s ta łe j  Komis j i  Rozwo ju  i  Po l i t yk i  P rzes t rzenne j  za  rok  2018

Uchwałą  Nr XLVI/587/2017  z 20 grudnia 2017 r.  Rada określiła dla komisji plan działania na rok 2018.

Komisja wypracowała jeden wniosek- B-RM.0014.1.2018

Skłąd Komisji do października 2018:

1.Monika Pawlik- przewodnicząca (uchwałą Nr XXX/393/2016 z dnia 28.09.2016)

2.Wojciech Maćkowski

3.Patrycja Juszczyk

4. Zofia Bazańska

5. Ewa Fronczek

6. Marek Jarno 

7.Irena Owczarz- 

8. Stanisław Pisarek

Skład komisji od listopada 2018 – uchwała nr II/12/2018:

1. Patrycja Juszczyk – przewodnicząca – uchwała Nr II/18/2018

2. Irena Owczarz

3. Barbara Wszołek

4. Jolanta Ptaś

5. Ewa Fronczek

6. Zofia Bazańska

7. Zbigniew Panek

8. Małgorzata Chojnacka

9. Wojciech Maćkowski

Komisja zrealizowała zlecone  zadania na posiedzeniach  w dniach:

Termin posiedzenia / Porządek: Omówione tematy/ Wypracowane wnioski:

 Styczeń
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2Informacja nt podjętych działań 
związanych z usuwaniem azbestu na 
terenie gminy Czeladź

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt nr 1  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 57/3 arkusz mapy 25 o powierzchni 2375
m2 położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi
Projekt nr 2 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami

1



3.Sprawy bieżące działek 219, 231, 232 arkusz mapy 24 o łącznej powierzchni 2396m2
położonej  w okolicy  Mysłowickiej  w  Czeladzi  stanowiącej  własność
gminy  Czeladź  na  nieruchomość  oznaczoną  numerem  działki  37
arkusz  mapy  24  o  powierzchni  3530  m2  położoną  w  okolicy  ulicy
Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
Projekt  nr  3  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego
zasobu  nieruchomości  działek  nr  9/1,  9/2,  9/3  arkusz  mapy  10  o
łącznej  powierzchni  6036m2  położonych  przy  ul  Będzińskiej  oraz
działek  nr  57,  41  arkusz  mapy  26  o  łącznej  powierzchni  4596m2
położonych przy ul. 3 Szyb w Czeladzi.
Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

Luty
Porz  ądek  :  
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Analiza sytuacji gminy z zakresu 
gospodarki odpadami za 2017r.
3.Sprawy bieżące.

Komisja pozytywmie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt nr 6 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Czeladzi do 
kategorii dróg gminnych wraz z określeniem ich przebiegu 
Projekt Nr 15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie
gminy Czeladź na rok 2018
Projekt nr 19 w sprawie nadania nazwy Rondo im. Jurka Bitschana
Projekt Nr 20 w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej

numerem działki  38  arkusz  mapy 28  o  powierzchni  około  460  m2

położonej  przy  ulicy  Nowopogońskiej  w  Czeladzi  stanowiącej
własność  Gminy  Czeladź  na  nieruchomość  oznaczoną  numerem

działki  152 arkusz mapy 27 o powierzchni  1306 m2 położoną przy
ulicy  Staropogońskiej  w  Czeladzi  stanowiącej  własność  osoby
fizycznej
Projekt  Nr  29  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  oznaczonej

numerem działki 218 arkusz mapy 24 o powierzchni 999 m2 położonej
w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej własność Gminy
Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerami działek 13, 14 arkusz

mapy  45  o  powierzchni  1628  m2 położoną  przy  ulicy  Borowej  w
Czeladzi stanowiącą własność osoby fizycznej
Projekt Nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 10/60 arkusz mapy 58 o powierzchni 466

m2 położonej przy ulicy Jana Matejki w Czeladzi 
Projekt Nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/15 arkusz mapy 58 o powierzchni 507

m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi 
Projekt Nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego
zasobu  nieruchomości  działek  numer  10/1,  11/1  arkusz  mapy  2  o

łącznej powierzchni  90 m2 stanowiących fragment ulicy Madera oraz
ulicy Przełajskiej w Czeladzi
Projekt Nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/11 arkusz mapy 58 o powierzchni 509

m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi 
Projekt Nr 25 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/8 arkusz mapy 58 o powierzchni 509

m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi 
Projekt Nr 26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/16 arkusz mapy 58 o powierzchni 1473

m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 
Projekt Nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/21 arkusz mapy 58 o powierzchni 1091

m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi
Projekt Nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 8/19 arkusz mapy 58 o powierzchni 1477

m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 
Projekt  Nr  9 w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  285/8  arkusz  mapy  22  o
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powierzchni  0,1219 ha  położonej przy ul. Staszica 1 w Czeladzi.

Projekt  Nr  10  w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  165/2  arkusz  mapy  4  o

powierzchni  0,5337  ha   położonej  przy  ul.  Wojkowickiej  13  w
Czeladzi.

Projekt  Nr  11 w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  171  arkusz  mapy  43  o

powierzchni  0,1793 ha  położonej przy ul. Borowej 85 w Czeladzi.

Projekt  Nr  12 w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  166/4  arkusz  mapy  4  o

powierzchni  0,4488  ha   położonej  przy  ul.  Wojkowickiej  11a  w
Czeladzi
Projekt  Nr  13 w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerami działek 79/12 i 190/6 arkusz mapy 4
o  łącznej  powierzchni  0,1595  ha  oraz  niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 79/13 i 190/8
arkusz mapy 4 o łącznej  powierzchni 0,0301 ha położonej  przy ul.
Wojkowickiej w Czeladzi.
Projekt  Nr  14  w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerami  działek  190/4,  189/14,  190/10,
189/13, 79/17, 79/18 i 189/11 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 
0,4548 ha oraz  niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerami działek 186/5, 186/6, 190/3, 189/7, 79/11, 79/20 i 190/12
arkusz mapy 4 o łącznej  powierzchni 0,1713 ha położonej  przy ul.
Wojkowickiej w Czeladzi
Projekt Nr 32 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Czeladź do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu 
„ Ekologiczne Gminy: Bobrowniki i Czeladź- Etap 1”
Projekt nr 34 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/565/2017 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017r w sprawie uchwalenia „
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii 
Komunalnej spółka Z.o.o. na lata 2017-2018 i 2019-2022”- projekt 
wprowadzony na sesji przez Burmistrza
Projekt Nr 35 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej, 
nieruchomości położonej przy ulicy Trznadla 1 w Czeladzi, oznaczonej
numerem działki 26/7 arkusz mapy 47, o powierzchni 1800m2, 
zabudowanej budynkiem :Kopalnia Kultury” o powierzchni użytkowej 
1129,52m2, na czas nieokreślony”- projekt wprowadzony na sesji 
przez Burmistrza 

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

marzec
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Ocena stanu dróg i ulic w  mieście- 
komisja objazdowa.
4.Sprawy bieżące.

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt nr 40 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 159/2 arkusz mapy 4 o 
powierzchni około 1500m2 położonej w okolicy ul. Chmielnej w 
Czeladzi

Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja złożyłą wniosek w sprawie realizacji kanalizacji przy ul. 
Reymonta, Strzeleckiej, Chopina , Łącznej i Nowej- B-
RM.0014.1.2018

 Kwiecień
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Informacja nt. Planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt  Nr 57 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy
Czeladź  do  współpracy  partnerskiej  oraz  wspólnej  realizacji
projektu  ,,EKOLOGICZNE  GMINY:  BOBROWNIKI,  CZELADŹ  I
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miasta Czeladź
3.Sprawy bieżące. 

WOJKOWICE – ETAP 1”
Projekt Nr 48 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Czeladź  do  partnerstwa  z  Powiatem  Będzińskim  oraz  udzielenia
pomocy finansowej  dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania
„Budowa  sygnalizacji  świetlnej  na  drodze  powiatowej  4701S  –  ul.
Szpitalna w Czeladzi”
Projekt  Nr 50 w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości oznaczonych numerami działek 81/4, 81/3, 50/1, 49/1,
48/1 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2127 m2 położonych przy
ulicy Grodzieckiej w Czeladzi
Projekt Nr 51 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do gminnego
zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 50/1  arkusz
mapy 19, 102/2 arkusz mapy 32, 145/26, 145/27 arkusz mapy 13 o
łącznej powierzchni 5071 m2 położonych w Czeladzi
Projekt Nr 52  w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej
numerami działek 4/3, 5/3, 7/4 arkusz mapy 26 położonej w pobliżu ul.
Gdańskiej w Czeladzi stanowiącej własność Gminy Czeladź na część
nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  6/2   arkusz  mapy  26
położonej w okolicy ulicy  Gdańskiej w Czeladzi oraz nieruchomości
38, 51, 53  arkusz mapy 27 położone w okolicy ulicy Małobądzkiej w
Czeladzi stanowiące współwłasność osób fizycznych
Projekt Nr 53 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
stanowiących  własność  Gminy  Czeladź  w  użytkowanie  na  rzecz
Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -  ZBK Sp.  z
o.o.
Projekt  Nr  54 w  sprawie  sprzedaży  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej  oznaczonej  numerem  działki  10/19  arkusz  mapy  58  o
powierzchni   0,0739  ha położonej  przy  ul.  Rzemieślniczej   14  w
Czeladzi.
Omówiono tematykę zgodnie z planem.
Komisja nie wypracowała wniosków.

 maj
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Gospodarka gruntami:
- informacja nt. Planowanego 
zagospodarowania nieruchomości 
gminnych,
- informacja dot. sprzedaży gruntów 
będących w użytkowaniu wieczystym
3.Sprawy bieżące.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 71 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej  numerem działki  10/56  arkusz  mapy  58  o  powierzchni
2336 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi 
Projekt Nr 77  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
Projekt Nr 78 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej numerem działki 305 arkusz mapy 21 o powierzchni 26 m2

położonej przy ulicy Rynkowej w Czeladzi 

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

czerwiec
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Analiza kosztów związanych z 
funkcjonowaniem zasobu 
mieszkaniowego gminy z podziałem na 
socjalne i komunalne
4. Sprawy bieżące.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt  Nr  85  w sprawie  wyrażenia  zgody na użyczenie  Muzeum
Saturn  w  Czeladzi  pomnika  zlokalizowanego  w  parku  przy  ul.
Sikorskiego w Czeladzi – uchwała nieważna

Projekt Nr 86  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Muzeum 
Saturn w Czeladzi pomnika zlokalizowanego przy Urzędzie Miasta w 
Czeladzi – uchwała nieważna
Projekt Nr 92 w sprawie uchwalenia i przekazania projektu 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Czeladź organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków.

lipiec 
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt  nr  97  w  sprawie  wzniesienia  pomnika  w  postaci  lwa
wykonanego  z  brązu  na  cokole  z  granitu  upamiętniającego  Orlęta
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Lwowskie  oraz  100.  rocznicę  bohaterskiej  śmierci  Jurka Bitschana-
rozstrzygnięcie nadzorcze
Projekt  nr   98  w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  przy  ul.  Asfaltowej  w
Czeladzi,  oznaczonej  numerem  działki  42/5  arkusz  mapy  6,  o
powierzchni 524 m2 na okres 10-ciu lat.
Nie wypracowano wniosków.

 wrzesień
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Omówienie realizacji zadań w gminie 
współfinansowanych z UE w latach 
2014-2018
3. Analiza działań związanych z 
realizacją inwestycji- Budowa stacji 
uzdatniania wody 
4.Sprawy bieżące

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt  Nr  104  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż
nieruchomości oznaczonej numerem działki  24/1 arkusz mapy 62 o
powierzchni 558 m2 położonej w okolicy ulicy Wiosennej w Czeladzi
Projekt Nr  105 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego
zasobu nieruchomości oznaczonej numerem działki 314 arkusz mapy
13 o powierzchni 1170 m2 położonej przy ul. Chmielnej  w Czeladzi. 
Projekt Nr 106 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego
zasobu zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 25
arkusz  mapy  47  o  powierzchni  965  m2  położonej  przy  ul.
Nowopogońskiej 226 w Czeladzi.
Projekt Nr 107 w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej
numerem  działki  25/3  arkusz  mapy  12  położonej  przy  ul.
Kombatantów w Czeladzi  stanowiącej  własność  Gminy  Czeladź  na
nieruchomość oznaczoną numerem działki  27/4  arkusz  mapy 12  o
powierzchni 278 m2 położoną przy ulicy  Kombatantów w Czeladzi
stanowiącą własność osoby fizycznej
Projekt  Nr  108  w sprawie  zaliczenia  dróg  na  terenie  Czeladzi  do
kategorii dróg gminnych wraz z określeniem ich przebiegu
Projekt  Nr  110 w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź 
Projekt  Nr  111  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Państwa  Lidii  i
Kazimierza W. na bezczynność Burmistrza Miasta Czeladź i uznania
jej za bezzasadną 
Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.
Nie wypracowano wniosków

październik
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Ocena dotychczasowego 
funkcjonowania CTBS-ZBK oraz 
prognozy na przyszłość
4.Sprawy bieżące. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt Nr  116  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

Projekt Nr 117 w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Czeladzi

do zmian klimatu do roku 2030”

Projekt  Nr  118  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części

nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  6  arkusz  mapy  28  o
powierzchni  około  530  m2  położonej  przy  ulicy  Nowopogońskiej  w
Czeladzi

Projekt Nr  119 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Projekt Nr 120 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Omówiono tematykę zgodnie z planem pracy.

Listopad
Porządek:

Komisja pozytywnie zaopiniowała projkety uchwał:
Projekt Nr 152 w sprawie   uchylenia uchwały nr XXXI/397/2016 Rady

5



1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Bieżąca ocena realizowanych 
inwestycji z budżetu gminy
3.Sprawy bieżące

Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  30 listopada 2016 r.  w  sprawie  opłaty
targowej z późniejszymi zmianami
Projekt  Nr  153  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  oznaczonych
numerami działek: 34/4, 34/5 arkusz mapy 45 o łącznej powierzchni
1192  m2  oraz  udziału  2/4  w  działce  34/8  arkusz  mapy  45
stanowiących własność gminy Czeladź położonych przy ulicy Borowej
w Czeladzi na nieruchomość oznaczoną numerami działek: 21/1, 24/2,
25/1,  26/1,  27/7,  28/5,  114/5,  210/38  arkusz  mapy  12  o  łącznej
powierzchni  2898  m2  położoną  w  Czeladzi  przy  ul.  Kombatantów
stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego
Projekt  Nr  154 w  sprawie  złożenia  wniosku  o  likwidację
Komunikacyjnego  Związku  Komunalnego  Górnośląskiego  Okręgu
Przemysłowego w Katowicach

Omówienie tematu z pracy Rady Miejskiej

Nie wypracowano wniosków.

 
grudzień 
Porządek:
1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2.Plan pracy komisji na 2018r.
3.Sprawy bieżące.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:
Projekt Nr 164 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej  Rady Miejskiej w Czeladzi na 2019 
rok- uchwała Nr IV/39/2018.
Projekt  Nr  174 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części
nieruchomości oznaczonej numerem działki  25/2 arkusz mapy 62 o
powierzchni około 670m² położonej przy ul. Letniej w Czeladzi 
Projekt Nr 175 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
oznaczonej  numerami  działek  11,  14  arkusz  mapy 60 oraz  6,7,8,9
arkusz mapy 61 o łącznej powierzchni 4401m² położonej przy trasie
DK – 86 w Czeladzi 

Nie wypracowano wniosków.

Z poważaniem
    Monika Pawlik

Przewodnicząca 
Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej

        oraz 
            Patrycja Juszczyk
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DU-RM.0011.6.2018

Przewodniczący Przewodniczący 

Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia iKomisji Polityki Społecznej, Zdrowia i   Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa

Rady  Miejskiej  w  CzeladziRady  Miejskiej  w  Czeladzi

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladz  

tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694, 

_____________________________________________________________

Czeladź, dnia 07.02.2019

Rada Miejska w Czeladzi

Komisja została powołana  uchwałą XIII/194/2015 r , zmiana uchwały Nr XX/283/2015 z dnia 17.12.2015

Skład komisji do października 2018:

1. Marian Kita -Przewodniczący

2. Janina Wcisło

3. Marek Jarno

4. Włodzimierz Jaros

5. Katarzyna Pilc, (od 17.12.2015)

6. Marek Kocoń (od 17.12.2015)

Skład komisji od listopada 2018 – uchwała nr II/13/2018:

1. Janina Wcisło- przewodnicząca- uchwała nr II/19/2018

2. Barbara Strzelecka

3. Jolanta Ptaś

4. Łukasz Wesołowski

5. Zbigniew Panek

6. Beata Marcinkowska

Komisja zrealizowała plan pracy określony  dla niej Uchwałą Nr XLVI/585/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Miesiąc Temat planu pracy komisji Omówione tematy/ 
Wypracowane wnioski

Styczeń 1. Osoby starsze i niepełnosprawne- 
utrudnienia i ułatwienia dla tych ludzi
2. Sprawy bieżące

Komisja nie opiniowała projektów 
uchwał
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Luty 1. Informacja działań na rzecz seniorów za
2017 
2.  Sprawy bieżące

Komisja poztywnie zaopiniowała 
projekty uchwał:
Projekt Nr 17 w sprawie:  udzielenia
dotacji  celowej  na  zakup  sprzętu  i
aparatury  medycznej  przez
Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi
Projekt  Nr  33 w  sprawie
szczegółowych  warunków
przyznawania  i ustalania  odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
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usługi  opiekuńcze,  z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla  osób  z zaburzeniami
psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków  częściowego  lub
całkowitego  zwalniania  od  opłat,  jak
również trybu ich pobierania
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Matrzec 1. Miejsca niebezpieczne w mieście oraz 
agrożenia komunikacyjne
2. Sprawy bieżące

Komisja poztywnie zaopiniowała 
projekty uchwał:
Projekt  Nr  41 w  sprawie  zmiany
uchwały  w  sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Gminie
Sosnowiec  na  działania  związane  z
profilaktyką  i  rozwiązywaniem
problemów  alkoholowych  na  rzecz
osób  z  problemem  alkoholowym  z
terenu Miasta Czeladź w 2018 roku
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Kwiecień 1. Wady postawy u dzieci, ewaluacja 
wyników- działania gminy
2.  Sprawy bieżące

Komisja poztywnie zaopiniowała 
projekty uchwał:
Projekt  Nr  47  w  sprawie przyjęcia
rocznego  sprawozdania  z  realizacji
zadań z  zakresu  wspierania  rodziny
w 2017 roku
Projekt  Nr  49 w  sprawie przyjęcia
Raportu z realizacji Miejskiej Strategii
Rozwiązywania  Problemów
Społecznych  dla  Miasta  Czeladź  na
lata 2016-2022 za rok 2017.
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Maj 1. Programy profilaktyczne w szkołach 
2. Sprawy bieżące

Komisja poztywnie zaopiniowała 
projekty uchwał:
Projekt  Nr  72 w sprawie:  przyjęcia
sprawozdania  z  działalności
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Czeladzi za 2017r.
Projekt  Nr  73 w  sprawie  przyjęcia
oceny  zasobów pomocy społecznej
za rok 2017
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Czerwiec 1. Szpital powiatowy- omówienie 
działalności oraz rekonstrukcja oddziałów 
od października 2017 do czerwca 2018 
2.  Sprawy bieżące

Komisja nie opiniowała projektów 
uchwał
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Wrzesień 1. Programy proflikatyczne w szkołach
2.  Sprawy bieżące

Komisja nie opiniowała projektów 
uchwał
Omówiono temat zgodnie z planem 
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pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Październik 1. Poddusmowanie wszystkich wniosków 
komisji w kadencji 2014-2018 oraz ich 
realizacji
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście
z pozycji policji, straży miejskiej i straży 
pożarnej
3.  Sprawy bieżące

Komisja nie opiniowała projektów 
uchwał
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Listopad 1. Projekt budżetu na 2019 r.
2.  Sprawy bieżące

Komisja nie opiniowała projektów 
uchwał
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.

Grudzeń 1. Plan pracy komisji na 2019 r.
2.  Sprawy bieżące

Komisja poztywnie zaopiniowała 
projekty uchwał:
Projekt  Nr 162 w sprawie  przyjęcia
ramowego planu pracy stałej Komisji 
Polityki Społecznej Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 
Czeladzi na 2019 rok- uchwała nr IV/
37/2018
Projekt Nr 170 w sprawie: przyjęcia
„Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych dla Miasta Czeladź na
rok 2019” 
Projekt Nr 171 w sprawie udzielenia
dotacji  celowej  dla  Powiatowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi w ramach funkcjonowania
Poradni  Terapii  Uzależnienia  od
Alkoholu i Współuzależnienia w 2019
roku. 
Projekt Nr 172  w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej  Gminie
Sosnowiec  na  działania  związane  z
profilaktyką  i  rozwiązywaniem
problemów  alkoholowych  na  rzecz
osób  z  problemem  alkoholowym  z
terenu Miasta Czeladź w 2019 roku
Projekt  Nr  173 w  sprawie
szczegółowych  warunków
przyznawania i  ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi  opiekuńcze,  
z  wyłączeniem  specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  osób  
z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczegółowych  warunków
częściowego  lub  całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu
ich pobierania. 
Omówiono temat zgodnie z planem 
pracy
Komisja nie złóżyła wniosku.
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Przewodniczący  Komisji  

..........................................................
Marian Kita

oraz 
Janina Wcisło

................................

Str. 4/4



Przewodniczący Komisji
Statutowo- Regulaminowej                                                 Czeladź, dnia 07.02. 2019 r. 
DU-RM.0011.2.2019

Rada Miejska w Czeladzi 

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych 

komisji  Statutowo- Regulaminowej

przez Radę Miejską w Czeladzi

za 2018 rok.

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

Komisja powołana-  Uchwałą NR XXI/296/2016 + zmiana NR XXIII/313/2016 oraz uchwała Nr 

II/20/2018

Okres działania komisji- kwiecień – grudzień 2018 r.

Sk  ład komisji do października 2018:  

· Patryk Trybulec (Przewodniczący Uchwała Nr XXI/297/2016),

· Andrzej Mentel.

· Wojciech Maćkowski

· Kamil Kowalik

· Dominik Penar

· Marian Kita

Skład komisji  od listopada  2018-  powołanie komisji  Uchwała Nr II/20/2018 + zmiana Nr
IV/40/2018

• Dariusz Pietrzykowski ( Przewodniczący Uchwała Nr II/21/2018)
• Monika Pawlik
• Andrzej Mentel
• Małgorzata Chojnacka
• Patrycja Juszczyk
• PatrykTrybulec
• Wojciech Maćkowski
• Dominik Penar

     Komisja wypracowała jeden wniosek w sprawie dostosowania wszystkich siedzib 
obwodowych komisji do potrzeb osób niepełnosprawnych w najbliższych wyborach 
samorządowych 2018.

Plan pracy Komisji na rok 2018 - uchwała Nr XLVI/584/2017+ zmiana nr XLIX/636/2018

Termin posiedzenia / Porządek: Omówione tematy/ Wypracowane wnioski:
11  Kwiecień 2018
Porz  ądek:  
1.Omówienie  i  analiza  budżetu
obywatelskiego za  2017 
2. Prace nad poprawkami do Statutu

Na posiedzeniu komisji został omówiony budżet obywatelski 
za rok 2017, zgłoszone propozycje, głosowanie i wygrany 
projekt do realizacji. Ponadto na komisji omówiono 
zaproponowane poprawki do Statutu Miasta Czeladź 
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o 



w  związki  z  nowelizacją  ustawy  o
samorządzie gminnym

samorządzie gminnym.

28 Maj 2018
Porządek:
1.  Prace nad poprawkami do 
Statutu w związki z nowelizacją 
ustawy o samorządzie gminnym

Na posiedzeniu komisji zostały omówione propozycje do 
Statutu zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez 
ustawodawcę.

3 Wrzesień 2018
Porz  ądek:  
Analiza podejmowanych uchwał 
dotyczących Honorowego 
Obywatela i Nagród Miasta

Na posiedzeniu został zaopiniowany projekt uchwały w 
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
wyborach samorządowych 2018.  

19 grudnia 2018
Porządek:
Wypracowanie planu pracy na rok 
2018.

Komisja wypracowała plan pracy na 2019 rok., został 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi nr IV/35/2018

Przewodniczący Komisji

Patryk Trybulec 

oraz 

Dariusz Pietrzykowski
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Czeladź, dnia  7 luty 2019r. 

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

_____________________________________________________________

Praca  Rady
Miejskiej na

sesjach

2018 r. 
Rozpoczęcie

nowej kadencji 

2017 r. 2016 r. 2015 r. 

Ilość posiedzeń
Sesji 14

14 12 16

Łączny czas
trwania

wszystkich  Sesji z
przerwami.

25:10 12:58 30:00 42:25

Średni czas
trwania  jednego

posiedzenia-
2:20 1:00 2:30 2:32

Średnia
frekwencja na

sesjach
90,78% 84% 88,41% 87,50%

Ilość osobowych
nieobecności na

sesji w ciągu roku
27 46 28 42

Rada zrealizowała zaplanowany Plan Pracy
1.

Luty
1. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

2017 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2017 r.  
2.

Marzec
1. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych.

3.
Kwiecień 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście 

4.
Maj 1. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Nagród Miasta 

5.
Czerwiec 1. Ocena wykonania Budżetu za 2017 rok udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi za 2017 rok

6.
Lipiec / Sierpień

Przerwa Wakacyjna

7.
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Czeladź, dnia  7 luty 2019r. 

Wrzesień 1. Wykonanie Budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2018 roku.
8.

Listopad 1. Podatki i opłaty lokalne 

9. Grudzień 1.Przyjęcie Budżetu Miasta na 2019 rok.

2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 

3. Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 

na 2019 rok. 

Aktywność Radnych w formie wniosków 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015  r.

Wnioski i interpelacje radnych 103 111 136 160

Uchwały Rady Miejskiej 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.

Ilość uchwał 168 158 155 213

Ilość postępowań Nadzorczych 9 2 10 14

Rozstrzygnięcia Nadzorcze i nieważność 
uchwał 8 1 2 2

Ilość uchwał  do publikacji - Akty Prawa 
Miejscowego 33 29 36 41

Komisje Rady 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.

Ilość merytorycznych komisji 6 6 6 6

Ilość odbytych komisji/ posiedzeń 49 51 54 52

Wnioski  komisji- ilość 4 5 2 10

Komisje stałe  : 
1. Komisja  stała Rewizyjna
2. Komisja stała Finansowo - Budżetowa
3. Komisja stała Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa 
4. Komisja stała Edukacji, Kultury i Sportu
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5. Komisja stała Rozwoju i Polityki Przestrzennej
6. Komisja stała Regulaminowo – Statutowa

Rozpatrywane skargi

W 2017 r. do Rady wpłynęły 3 skargi. 
1. na działania ZIK - z uwagi na fakt, że Rada nie była właściwa do rozpatrywania tej skargi 

została ona  przesłana według właściwości
2. na działania MZGK- z uwagi na fakt, że Rada nie była właściwa do rozpatrywania tej skargi 

została ona  przesłana według właściwości 
3. skarga na uchwałę LXV/921/2005 z dnia 29.12.2005r. – przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

administracyjnego w Gliwicach

Rozpatrywane Petycje

W 2018 r. do Rady Miejskiej nie wpłynęły petycje 
Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Czeladzi

Jolanta Moćko



Projekt

z dnia  18 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu 
pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem 

Będzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), 
w nawiązaniu do uchwały Nr XLIII/527/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy 
ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin, po 
stwierdzeniu, że niniejszy plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej 
w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r., na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: 

Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: 
Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 
o powierzchni ok. 98 ha.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony w skali 1: 1000 na kopii mapy zasadniczej, z wyrysem ze 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź", z oznaczonymi 
granicami obszaru objętego planem;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Użyte w uchwale pojęcia należy rozumieć jak niżej:

1) przeznaczenie podstawowe - rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało ustalone planem jako jedyne lub 
przeważające na danym terenie;

2) przeznaczenie uzupełniające - rodzaj przeznaczenia terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe;
3) usługi - działalności gospodarcze jak: handel detaliczny i hurtowy; konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych; stacje paliw (sprzedaż paliw); transport i gospodarka magazynowa (park logistyczny); 
działalność pocztowa i kurierska; działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią; informacja 
i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca; administracja publiczna; zabezpieczenia społeczne; edukacja; 
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opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała 
działalność usługowa (np. naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, pranie i czyszczenie, 
fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, krawieckie, itp.); do usług nie zalicza się: handlu odpadami i złomem oraz 
zbierania, magazynowania, przetwarzania i odzysku odpadów;

4) działalności produkcyjne - działalności gospodarcze jak: przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo;
5) drobne działalności produkcyjne - działalności produkcyjne, które ze względów technologicznych i z uwagi 

na swą skalę, mogą być wykonywane w budynku o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 200 m² dla 
terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami U, bez konieczności wykorzystywania budowli 
i instalacji przemysłowych; wskaźniki maksymalnej wysokości budynków należy stosować jak dla usług, 
a wskaźniki minimalnej liczby miejsc do parkowania jak dla usług - poza handlem;

6) linie nieprzekraczalne zabudowy - liniowe oznaczenie graficzne, poza którą nie można sytuować nowych 
bądź rozbudowywać budynków lub ich części; linia ta nie dotyczy obiektów istniejących oraz nie dotyczy 
obiektów liniowych, sieci technicznych, wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń 
reklamowych, zbiorników, konstrukcji oporowych, nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych, 
pomników, placów postojowych, parkingów oraz obiektów małej architektury; dopuszcza się wysunięcie za 
wyznaczoną linię elementów budynków takich jak schody, ganek, okap, daszek, balkon, wykusz, taras, 
elementów budynku w całości zlokalizowanych pod ziemią, urządzeń dla niepełnosprawnych - 
o maksymalnie 2 metry;

7) wskaźnik powierzchni zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowy liczonej po 
obrysie zewnętrznych ścian wszystkich budynków , a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami czy 
przejazdów - po obrysie zewnętrznym ścian wyższych kondygnacji, do powierzchni działki budowlanej, 
położonej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) wskaźnik intensywności zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej, tj. sumy powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych i podziemnych zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
położonej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; a w przypadku terenu ogrodów 
działkowych ZD w stosunku do powierzchni terenu;

9) wysokość zabudowy - maksymalna wysokość budynku wyrażona w metrach, mierzona stosownie do 
przepisów odrębnych z zakresu budownictwa, a w przypadku innych obiektów budowlanych - mierzona od 
poziomu terenu w najniższym punkcie styku z obiektem budowlanym do górnej krawędzi najwyżej 
położonego elementu obiektu budowlanego;

10) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 0° - 12°.

§ 4. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu, wyrażone graficznie:

1) przeznaczenie terenów:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
d) U - tereny zabudowy usługowej,
e) UKS - teren zabudowy transportowej i gospodarki magazynowej,
f) ZP - tereny zieleni urządzonej,
g) ZD - teren ogrodów działkowych,
h) ZI - tereny zieleni nieurządzonej,
i) KDGP - tereny komunikacji dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego,
j) KDGPW - teren komunikacji drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego - rezerwa terenowa 

pod węzeł drogowy,
k) KDY - teren komunikacji - skrzyżowanie dwupoziomowe dróg publicznych klasy głównej ruchu 

przyspieszonego oraz torowiska tramwajowego,
l) KDZ - tereny komunikacji dróg publicznych klasy zbiorczej,
m) KDL - tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej,
n) KDD - tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej,
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o) KDW - tereny komunikacji dróg wewnętrznych,
p) KDJ - teren komunikacji ciągu pieszo - jezdnego,
r) KT - teren komunikacji tramwajowej,
s) KG - teren garaży,
t) KP - teren parkingu,
u) ITW - teren infrastruktury technicznej - zaopatrzenie w wodę,
w) ITG - teren infrastruktury technicznej - gazownictwo,

–        wraz z ich liniami rozgraniczającymi i symbolami, w których pierwsza część cyfrowa oznacza 
numer terenu, a część druga literowa lub literowo - cyfrowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu;

2) linie nieprzekraczalne zabudowy;
3) obiekty dziedzictwa kulturowego wyznaczone do ochrony na podstawie ustaleń planu.

2. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych i określające inne 
warunki i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wyrażone graficznie:

1) obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego - średniowieczny układ urbanistyczny Starego 
Miasta;

2) złoża węgla kamiennego „Saturn” i „Grodziec”;
3) główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 329 Bytom;
4) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia.

3. Oznaczenia pozostałe na rysunku planu mają charakter informacyjny.

4. Ilekroć w tekście uchwały użyto jedynie oznaczenia literowego z symbolu, to ustalenie obowiązuje dla 
wszystkich terenów o takim przeznaczeniu.

5. Na obszarze planu nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz zabytków dóbr kultury współczesnej;
2) terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące obszaru całego planu

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Dla zabudowy, która w momencie wejścia w życie planu posiadała parametry oraz wskaźniki 
wykorzystania terenu większe niż ustalone w niniejszym planie, ustala się:

1) zakaz jej nadbudowy i rozbudowy;
2) dopuszcza się remonty i przebudowy budynków.

2. Przy sytuowaniu budynków ustala się linie nieprzekraczalne zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu.

3. Dopuszcza się lokalizację budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy działki w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy niej, z wyjątkiem terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN2, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
terenu dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające, o ile nie są wykluczone w pozostałych przepisach 
niniejszej uchwały: obiekty powiązane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem publicznym, dojazdy, ciągi 
piesze i rowerowe, miejsca do parkowania, obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń 
nieurządzoną i urządzoną wraz z urządzeniami rekreacji, obiekty małej architektury.
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§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska.

2. Zakazuje się realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz prowadzenia działalności stwarzających 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wibracji oraz pola 
elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne.

3. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się 
nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi.

4. Przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w art. 113 Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 799) dla terenów:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN oraz dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego symbolem MW, jak dla terenów „pod zabudowę 
mieszkaniową”;

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonych symbolami MNU, jak dla terenów „pod 
zabudowę mieszkaniowo - usługową”;

3) zieleni urządzonej oznaczonego symbolem 1ZP oraz ogrodów działkowych oznaczonego symbolem ZD, 
jak dla terenów „na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”.

5. Przestrzenie publiczne w obszarze planu stanowią tereny dróg publicznych oznaczone symbolami 2KDL 
i KDD oraz tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP i 2ZP.

6. Ustala się wyposażanie przestrzeni publicznych o których mowa w ust. 5 w obiekty, urządzenia 
i nawierzchnie ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1. Obowiązuje ochrona oznaczonego na rysunku planu obiektu, wpisanego do rejestru zabytków 
województwa śląskiego pod numerem A/1182/72 z dnia 5 maja 1972 r. - średniowieczny układ urbanistyczny 
Starego Miasta.

2. Ustala się ochronę krzyży przydrożnych, na zasadach określonych w niniejszym planie i oznaczonych na 
rysunku planu:

1) krzyż kamienny z figurą Matki Boskiej Immaculaty w niszy, ul. Grodziecka;
2) krzyż metalowy, ul. Będzińska (na terenie ogrodów rodzinnych);
3) krzyż drewniany, ul. Będzińska.

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

1) nakaz zachowania obiektów z dopuszczeniem ich remontów i konserwacji z przywracaniem detalu 
i pierwotnej kolorystyki;

2) zakaz:
a) likwidacji elementów o cechach artystycznych i rzemiosła artystycznego, tj. figury, płaskorzeźby itp.,
b) lokalizowania innych obiektów lub zieleni przesłaniającej obiekt chroniony.

4. Dla ochrony zabytków archeologicznych wyznacza się granicę stanowiska archeologicznego nr 3 (nr 
7 na obszarze 97-48) osada - wczesne średniowiecze; miasto - średniowiecze, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów.

1. Obszar planu znajduje się w całości w granicach złoża węgla kamiennego „Saturn” (w pokładach grupy 
400, 500 i 600) i złoża węgla kamiennego „Grodziec” - obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa 
geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska.

2. Obszar planu znajduje się w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
329 „Bytom” - obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego, w tym nakaz obsługi zabudowy siecią 
kanalizacji służącej do zbiorowego odprowadzania ścieków - po jej realizacji - z zastrzeżeniem §12 ust. 3.
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3. W obszarze planu znajduje się strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 CN 2,5 MPa 
- obowiązują przepisy odrębne z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
i ich usytuowanie.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. Minimalna powierzchnia działki:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN - 300 m² ;
2) dla terenów oznaczonych symbolami MW - 800 m² ;
3) dla terenów oznaczonych symbolami MNU - 300 m² ;
4) dla terenów oznaczonych symbolami U i UKS - 800 m² ;
5) dla terenów oznaczonych symbolami KT, KG, KP, ITW i ITG - 300 m² .

3. Minimalna szerokość frontu działki:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN - 9 m;
2) dla terenów oznaczonych symbolami MW - 18 m;
3) dla terenów oznaczonych symbolami MNU - 9 m;
4) dla terenów oznaczonych symbolami U i UKS - 18 m;
5) dla terenów oznaczonych symbolami KT, KG, KP, ITW i ITG - 9 m.

4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie mniejszy niż 60o.

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m² .

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Podstawowy układ drogowy, zapewniający obsługę komunikacyjną obszaru planu, stanowią wyznaczone 
w liniach rozgraniczających i oznaczone na rysunku planu tereny dróg publicznych:

1) istniejących:
a) klasy głównej ruchu przyspieszonego 2KDGP - 3KDGP;
b) klasy zbiorczej 1KDZ - 2KDZ;
c) klasy lokalnej 1KDL;

2) planowanych:
a) klasy głównej ruchu przyspieszonego - rezerwa terenowa pod węzeł drogowy 1KDGPW;
b) klasy głównej ruchu przyspieszonego 1KDGP;
c) skrzyżowanie dwupoziomowe dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz torowiska tramwajowego 

1KDY;
d) klasy zbiorczej 3KDZ - 4KDZ;
e) klasy lokalnej 2KDL;
f) klasy dojazdowej KDD.

2. Uzupełnienie podstawowego układu drogowego stanowią drogi wewnętrzne KDW i ciąg pieszo – jezdny 
KDJ.

3. Wskaźniki w zakresie zaspokajania miejsc do parkowania zostały określone dla poszczególnych terenów 
w rozdz. 3.

4. W zakresie miejsc do parkowania określonych dla poszczególnych terenów w rozdz. 3, nakazuje się 
zapewnienie miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach prawa 
o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
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1. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:

1) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i remonty obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nieograniczający 
realizacji przeznaczenia terenów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;

3) nakazuje się uwzględnianie ograniczeń w zakresie budowy i rozbudowy obiektów budowlanych oraz 
w sposobie zagospodarowania terenów, położonych w sąsiedztwie i bezpośrednio przyległych do obiektów 
i sieci infrastruktury technicznej, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępem do infrastruktury 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zaopatrzenie w wodę ustala się w oparciu o występujące w obszarze planu oraz w otoczeniu 
i wymagające rozbudowy odpowiednio do potrzeb systemy sieci i urządzeń wodociągowych.

3. Odprowadzanie ścieków ustala się w oparciu o:

1) występujące w obszarze planu oraz w otoczeniu i wymagające rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, 
systemy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

4. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ustala się:

1) w oparciu o występujące w obszarze planu oraz w otoczeniu i wymagające rozbudowy odpowiednio do 
potrzeb, systemy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej;

2) poprzez wykorzystanie indywidualnych systemów umożliwiających ich zatrzymanie w obrębie działki 
budowlanej, obszaru objętego inwestycją lub danego terenu, w celu ich użytkowego wykorzystania lub 
rozsączenia w gruncie, z zastrzeżeniem niepogorszenia stosunków wodnych na nieruchomościach 
sąsiednich.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się w oparciu o występujące w obszarze planu oraz 
w otoczeniu i wymagające rozbudowy odpowiednio do potrzeb, systemy sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych. Dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy do 100kW, z wyjątkiem urządzeń wiatrowych i biogazowych.

6. Zaopatrzenie w gaz ustala się w oparciu o występujące w obszarze planu oraz w otoczeniu i wymagające 
rozbudowy odpowiednio do potrzeb, systemy sieci i urządzeń gazowych. Dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych zbiorników gazowych.

7. Zaopatrzenie w energię cieplną ustala się w oparciu o występujące i planowane w obszarze planu 
indywidualne urządzenia i instalacje wytwarzające energię cieplną oraz występujący w obszarze planu oraz 
w otoczeniu i wymagający rozbudowy odpowiednio do potrzeb, system sieci i urządzeń ciepłowniczych. 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię cieplną z odnawialnych źródeł energii o mocy do 
100kW, z wyjątkiem urządzeń wiatrowych i biogazowych.

§ 13. Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową dla ustalenia 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące terenów

§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN1 - 6MN1 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa (z wyłączeniem: stacji paliw, komisów 

samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi, handlu hurtowego oraz transportu 
i gospodarki magazynowej), garaże (z wyłączeniem zespołów powyżej 3 garaży) i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) formy zabudowy - wolnostojąca i bliźniacza;
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2) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

3) kolorystyka dachów - czarna, czerwona, brązowa i grafitowa;
4) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych - 12 m,
b) budynków usługowych - 9 m,
c) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat i altan - 4 m,
d) budowli - 6 m;

5) maksymalna szerokość fasady frontowej - 20 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 %;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2 stanowiska na budynek mieszkalny wliczając w to miejsca 

w garażu oraz 1 stanowisko na 50 m² powierzchni sprzedaży (lub użytkowej usług - poza handlem).

§ 15. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN2 - 3MN2 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - garaże (z wyłączeniem: zespołów powyżej 3 garaży i z wyłączeniem garaży 

blaszanych) i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) forma zabudowy - wolnostojąca;
2) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne - dachy dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od 30° 
do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaże oraz wiaty i altany - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz 
wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 45°,

3) kolorystyka dachów - czarna, czerwona, brązowa i grafitowa;
4) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych - 10 m,
b) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat i altan - 4 m,
c) budowli - 6 m;

5) maksymalna szerokość fasady frontowej - 20 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2 stanowiska na budynek mieszkalny wliczając w to miejsca 

w garażu oraz 1 stanowisko na 50 m² powierzchni sprzedaży (lub użytkowej usług - poza handlem).

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 800 m² .

§ 16. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN3 - 2MN3 
ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) garaże i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) forma zabudowy - bliźniacza i szeregowa;
2) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 

dachowych do 45°;
3) kolorystyka dachów - czarna, czerwona, brązowa i grafitowa;
4) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych - 10 m,
b) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat i altan - 4 m,
c) budowli - 6 m;

5) maksymalna szerokość fasady frontowej pojedynczego budynku - 10 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2 stanowiska na budynek mieszkalny wliczając w to miejsca 

w garażu oraz 1 stanowisko na 50 m² powierzchni sprzedaży (lub użytkowej usług - poza handlem).

§ 17. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem 1MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa (z wyłączeniem: konserwacji i napraw pojazdów 

samochodowych, stacji paliw, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami 
budowlanymi, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynków mieszkalnych - 15 m,
b) budynków usługowych - 7 m,
c) budynków gospodarczych - 4 m,
d) budowli - 6 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,8;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 stanowisko na 1,5 mieszkania oraz 1 stanowisko na 50 m² 

powierzchni sprzedaży (lub użytkowej usług - poza handlem).

§ 18. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych symbolami 1MNU - 
9MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (z wyłączeniem: stacji 
paliw, komisów samochodowych, handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz transportu 
i gospodarki magazynowej);

Id: 7C219BE5-B1C7-4860-9516-773316E0E06B. Projekt Strona 8



2) przeznaczenie uzupełniające - garaże (z wyłączeniem zespołów powyżej 3 garaży) i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) formy zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza;
2) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 

dachowych do 45°;
3) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych - 12 m,
b) budynków usługowych - 12 m,
c) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat i altan - 4 m,
e) pozostałych budowli - 8 m.

4) maksymalna szerokość fasady frontowej - 20 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2 stanowiska na budynek mieszkalny wliczając w to miejsca 

w garażu oraz 1 stanowisko na 50 m² powierzchni sprzedaży (lub użytkowej usług - poza handlem).

§ 19. 1. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 1U - 12U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa (z wyłączeniem: handlu węglem i sypkimi materiałami 
budowlanymi oraz transportu i gospodarki magazynowej);

2) przeznaczenie uzupełniające - drobne działalności produkcyjne, garaże i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynków - 12 m, z zastrzeżeniem dla terenów 3U, 9U i 10U - 15 m,
b) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat - 4 m,
c) kominów i wolnostojących masztów antenowych - 30 m,
d) pozostałych budowli - 12 m, z zastrzeżeniem dla terenu 3U - 15 m;

3) maksymalna szerokość fasady frontowej - 80 m, z zastrzeżeniem dla terenu 3U - 130 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 stanowisko na 50 m² powierzchni sprzedaży (lub użytkowej 

usług - poza handlem).

§ 20. 1. Dla terenu zabudowy transportowej i gospodarki magazynowej, oznaczonego symbolem 1UKS 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa transportowa i gospodarki magazynowej (park logistyczny), 
pozostała zabudowa usługowa (z wyłączeniem: handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz 
usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, edukacji oraz rekreacji);
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2) przeznaczenie uzupełniające - garaże (z wyłączeniem zespołów powyżej 3 garaży) i budynki gospodarcze.

2. Kształtowanie zabudowy dla zabudowy usługowej:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynków - 12 m,
b) budynków gospodarczych i garaży oraz wiat - 6 m,
c) kominów i wolnostojących masztów antenowych - 30 m,
d) pozostałych budowli - 8 m;

3) maksymalna szerokość fasady frontowej - 140 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,2;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 miejsce na 5 zatrudnionych.

§ 21. 1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami 1ZP - 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona;
2) przeznaczenie uzupełniające - urządzenia służące uprawianiu sportu, rekreacji i turystyki oraz obiekty 

gastronomiczne o powierzchni zabudowy nie większej niż 75 m².

2. Kształtowanie zabudowy:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynków - 6 m;
b) wiat i altan - 4 m;
c) budowli - 6 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,02;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 0,4;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%;
5) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 stanowisko na 35 m² powierzchni użytkowej.

§ 22. 1. Dla terenu ogrodów działkowych, oznaczonego symbolem 1ZD ustala się przeznaczenie: zieleń 
służąca uprawom ogrodniczym i rekreacji z altanami i obiektami gospodarczymi; budynki i budowle 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania 
ogrodu.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynku przeznaczonego do wspólnego korzystania - 8 m,
b) altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach ogrodowych - 5 m,
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b) budowli - 6 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz miejsca do parkowania:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do wspólnego korzystania - 400 m² ;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy altan działkowych - 35 m² ;
2) minimalna intensywność zabudowy w obrębie terenu - 0,02;
3) maksymalna intensywność zabudowy w obrębie terenu - 0,3;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki ogrodowej - 60%.

§ 23. 1. Dla terenów zieleni nieurządzonej, oznaczonych symbolami 1ZI - 6ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń nieurządzona;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle chroniące przed hałasem i innymi uciążliwościami, budowle 

i urządzenia służące uprawianiu sportu i rekreacji.

2. Kształtowanie zabudowy - maksymalna wysokość:

a) wiat i altan - 4 m,
b) budowli - 6 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10%;
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%.

§ 24. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDGP- 3KDGP ustala się:

1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego, w tym dla 2KDGP i 3KDGP - 
torowisko tramwajowe;

2) szerokość terenów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1KDGP - 30 m,
b) 2KDGP - od 31 m do 74 m,
c) 3KDGP - od 26 m do 33 m.

§ 25. Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem 1KDGPW ustala się przeznaczenie - droga 
publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego, rezerwa terenowa pod węzeł drogowy.

§ 26. Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem 1KDY ustala się przeznaczenie – skrzyżowanie 
dwupoziomowe dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz torowiska tramwajowego.

§ 27. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDZ - 4KDZ ustala się:

1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy zbiorczej, w tym dla 1KDZ i 2KDZ - torowisko tramwajowe;
2) szerokość terenów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem poszerzeń 

w rejonie skrzyżowań:
a) 1KDZ - od 34 m do 38 m,
b) 2KDZ - od 30 m do 65 m,
c) 3KDZ - od 29 m do 30 m,
d) 4KDZ - 20 m.

§ 28. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDL - 2KDL ustala się:

1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy lokalnej;
2) szerokość terenów w liniach rozgraniczających; zgodnie z rysunkiem planu:

a) 1KDL - od 12 m do 14 m,
b) 2KDL - od 12 m do 15 m, z dopuszczeniem poszerzeń w rejonie skrzyżowań i placu do zawracania.

§ 29. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDD - 15KDD ustala się:
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1) przeznaczenie - drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) szerokość terenów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem poszerzeń 

w rejonie skrzyżowań i placów do zawracania:
a) 1KDD - 4 KDD, 6KDD - 15KDD - 10 m,
b) 5KDD - od 10 m do 13 m

§ 30. Dla terenów komunikacji, oznaczonych symbolami 1KDW - 6KDW ustala się:

1) przeznaczenie - drogi wewnętrzne;
2) szerokość terenów w liniach rozgraniczających od 2 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 31. Dla terenu komunikacji, oznaczonego symbolem 1KDJ ustala się:

1) przeznaczenie - ciąg pieszo - jezdny;
2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających od 13m do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 32. Dla terenu komunikacji tramwajowej, oznaczonego symbolem 1KT ustala się przeznaczenie - 
komunikacja tramwajowa (torowisko).

§ 33. 1. Dla terenu garaży, oznaczonego symbolem 1KG ustala się przeznaczenie - garaże.

2. Kształtowanie zabudowy:

1) geometria dachów - dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe, kąt nachylenia połaci 
dachowych do 45°;

2) maksymalna wysokość:
a) budynków - 4 m,
b) budowli - 4 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 5%.

§ 34. 1. Dla terenu parkingu, oznaczonego symbolem 1KP ustala się przeznaczenie - parking.

2. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 5%.

§ 35. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - zaopatrzenie w wodę, oznaczonego symbolem 1ITW ustala 
się przeznaczenie - obiekty, urządzenia i sieci powiązane z zaopatrzeniem w wodę.

2. Kształtowanie zabudowy - maksymalna wysokość:

a) budynków - 6 m,
b) budowli - 6 m.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 0,5;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60%.

§ 36. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - gazownictwo, oznaczonego symbolem 1ITG ustala się 
przeznaczenie - obiekty, urządzenia i sieci powiązane z przesyłem gazu.

2. Kształtowanie zabudowy - maksymalna wysokość:

a) budynków - 6 m,
b) budowli - 6 m.
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3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%;
2) minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
3) maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .................... 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

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

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Czeladzi rozstrzyga

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi rozstrzyga

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, 
granicą administracyjną z miastem Będzin, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.

Projekt planu podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie od 17 września 2018 r. do 
15 października 2018 r., a okres zbierania uwag do projektu trwał do 29 października 2018 r.

Do projektu planu wniesiono następujące uwagi, nieuwzględnione lub uwzględnione w części przez 
Burmistrza Miasta (treść uwag podana w skrócie).

Uwaga [1] 

Treść uwagi: Wrysowana w granicy działki planowana droga publiczna 2KDL pozbawia [wg 
uwagodawców] działkę 105/6 funkcjonalności poprzez pozbawienie jej prywatności i obciążenie 
dodatkowym hałasem. Dla działki 105/5 uwagodawcy widzą możliwość przesunięcia planowanej drogi 
2KDL poprzez zbliżenie jej w stronę wiaduktu i oddalenie od swojej działki. Ponadto, proszą o przesunięcie 
projektowanej w planie drogi 3KDD, najbliższej w kolejnej linii zabudowy, w celu zmniejszenia natężenia 
hałasu, który jest naturalnym skutkiem ruchu drogowego, ale który w pobliżu wiaduktu osiąga dużo większy 
wymiar (echo).

Uwaga nieuwzględniona. Lokalizacja planowanej drogi klasy lokalnej 2KDL jest zgodna z ustaleniami 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź 
(przyjętego uchwałą nr XXV/336/16 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r.). Droga ta stanowi 
bardzo istotny element planowanego układu drogowego dla obsługi nowych terenów mieszkaniowych 
zlokalizowanych w znaczącej mierze na działkach stanowiących własność gminną. Ponadto należy 
zaznaczyć, iż w okresie przed sfinalizowaniem umowy z dnia 1.09.2016 r. dzierżawy działki gminnej 105/5, 
uwagodawca był informowany, iż przedmiotowa działka (wtedy jako południowa część działki o numerze 
105/2) przewidziana jest pod rozwój układu komunikacyjnego. Ponadto kształt wydzielonej działki 105/5 
jednoznacznie wskazuje, iż była (i jest) przewidziana jako teren połączenia drogowego - występują tzw. 
„narożne ścięcia”. Jednocześnie należy podkreślić, iż przeznaczanie całej powierzchni działki 105/5 jako 
teren komunikacji, nie oznacza, iż powierzchnia działki ma stanowić jezdnię drogi lub inną powierzchnię 
utwardzoną. Północne fragmenty działki 105/5 (będące w styku z działką uwagodawców 105/6) mogą 
zostać zagospodarowane jako np. ścieżka rowerowa, chodnik lub pas zieleni izolacyjnej. Tym niemniej, 
w kategoriach planu zagospodarowania przestrzennego, którego podstawowym zadaniem jest określenie 
przeznaczenia terenów w liniach rozgraniczających, działka 105/5 jest predestynowana w całości do 
przeznaczenia jako teren komunikacji publicznej.

Planowana droga klasy dojazdowej 3KDD (razem z drogą 1KDD po stronie północnej, i z drogą 6KDD 
po stronie południowej) stanowi ciąg komunikacyjny, równoległy do ul. Grodzieckiej, który efektywnie 
będzie obsługiwał drugą linię zabudowy od strony wschodniej. W związku z tym nie jest uzasadnione 
przesuwanie go w kierunku wschodnim.

Uwaga [2] 

Treść uwagi:
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2.1. Zmiana przeznaczenia nieruchomości z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN3 i 2MN3) na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi (10MNU i 11MNU) jako zgodną ze studium uwarunkowań.

2.2. Zaznaczenie zjazdu publicznego z drogi krajowej DK94 do drogi wewnętrznej (w projekcie 5KDW), 
na podstawie prawomocnej decyzji GDDKiA z dnia 31 lipca 2017 r.

2.3. Oznaczenie na rysunku projektu planu istniejącej drogi wewnętrznej wraz z istniejącym zjazdem 
publicznym z drogi DK94 do ogródków działkowych i Hotelu Rycerski, funkcjonującym na podstawie 
prawomocnych decyzji GDDKiA z dnia 19 kwietnia 2005 r. oraz Starosty Będzińskiego z dnia 22 sierpnia 
2015 r. Wykreślenie z projektu planu drogi 15KDD.

2.4. Dopuszczenie w projekcie planu dla obszaru 9U możliwości budowy obiektów przeznaczonych pod 
usługi m.in. hotelowe, handlu i usług, w tym sportowo – rekreacyjnych o maksymalnej wysokości do 21 m.

Ad. 2.1. Uwaga nieuwzględniona. Przeznaczenie terenów 1MN3 i 2MN3 (zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna) jest zgodne z pozwoleniami na budowę uzyskanymi przez uwagodawców w latach 2015 – 
2018. Pozwolenia te opiewają (dla tych terenów) na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej oraz w zabudowie bliźniaczej. Przedmiotem tych pozwoleń nie są obiekty 
usługowe. Tym niemniej, zgodnie z przepisami odrębnymi (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
z późn. zm.), w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. I w takim 
zakresie usługi mogą być realizowane na terenach 1MN3 i 2MN3. Zapisy studium są na tyle ogólne, iż 
w całym obszarze miasta (dla obszarów rozmieszczenia funkcji mieszkaniowych MU), kierunkowo ustalają 
możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej średniowysokiej, niskiej, jednorodzinnej oraz obiektów 
usługowych. Zadaniem planu zagospodarowania przestrzennego jest m.in. konkretyzacja przeznaczeń 
terenów.

Ad. 2.2. Uwaga nieuwzględniona. Zaznaczenie zjazdu publicznego z drogi krajowej DK94 do drogi 
wewnętrznej (w projekcie 5KDW) jest niecelowe, gdyż zjazdy (publiczne i indywidualne) nie są 
przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego. Tak traktuje utrwalona linia rozstrzygnięć 
nadzorczych Wojewody Śląskiego, np. rozstrzygniecie Nr IFIII.4131.1.147.2016 z dnia 11 stycznia 2017 r. 
odnośnie uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXI/398/2016 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – Nowe Piaski: „kwestie dotyczące lokalizacji zjazdów 
z drogi publicznej rozstrzygane są w trybie postępowania administracyjnego – w formie decyzji 
administracyjnej, nie zaś procedury planistycznej i aktu prawa miejscowego”.

Ad.2.3. Uwaga uwzględniona w części. Uwzględniono wprowadzenie drogi wewnętrznej KDW na 
działkach 42 i 45/3 – od ul. Będzińskiej (DK94) do Hotelu Rycerskiego i ogrodów działkowych. Nie 
uwzględniono natomiast części uwagi dotyczącej oznaczenia zjazdu publicznego z drogi DK94 – z przyczyn 
przedstawionych powyżej. Nie uwzględniona została również część uwagi dotycząca wykreślenia drogi 
15KDD. Droga ta ustalona została w planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 
LXVI/1016/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006 r., i stanowi ważny element obsługi 
komunikacyjnej dla terenu rozwoju usług pomiędzy ogrodami działkowymi a planowaną drogą KDZ 
wychodzącą od drogi krajowej DK94 w kierunku na północ, do Będzina.

Ad.2.4. Uwaga uwzględniona w części. Dla terenu obejmującego działki uwagodawcy, tj. 45/1 i 45/2 oraz 
działki 79/1, 43/1, południową część działki 5 i działkę 44/1 zwiększa się maksymalną wysokość budynków 
z 12 m do 15 m. Postulowana maksymalna wysokość przez uwagodawcę, tj. 21 m jest nadmierna dla tej 
lokalizacji, a ponadto niezgodna z obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

Uwaga [3] 

Treść uwagi: Przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy o 25 m w głąb nieruchomości będącej 
własnością MLP i ustanowienie przy zachodniej granicy tego obszaru (1UKS) po 12,5 m pasa zieleni 
izolacyjnej stanowiącej ochronę terenów mieszkaniowych od zachodu (MNU i MN).

Uwaga nieuwzględniona. Przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy o 25 m w kierunku wschodnim 
jest niemożliwe z uwagi na fakt, iż takie ograniczenie możliwości zabudowy nie występuje 
w prawomocnym pozwoleniu na budowę, zgodnie z którym realizowana jest inwestycja parku 
logistycznego. Z tego samego powodu nie jest uzasadnione przeznaczanie zachodniego, skrajnego pasa 
terenu 1UKS o szerokości 12,5 m pod zieleń izolacyjną. Natomiast bezpośrednio na zachód od terenu 1UKS 
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- i stycznie do niego - przeznaczono pas terenu pod zieleń izolacyjną (oznaczenie 6ZI) o szerokości od 13 m 
do 16 m.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

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

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych
Rada Miejska w Czeladzi rozstrzyga,

co następuje:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi rozstrzyga,
co następuje:

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla 
terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem 
Będzin, gmina Czeladź poniesie wydatki na inwestycje obejmujące przebudowę i budowę dróg gminnych, sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w § 1 będą środki własne budżetu gminy.

§ 3. Dopuszcza się udział środków zewnętrznych, z uwzględnieniem środków unijnych i z założeniem 
możliwości finansowania przez inne podmioty na podstawie przepisów o finansowaniu inwestycji.

§ 4. Inwestycje wymienione w § 1 będą realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków 
finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Czeladź na  rok 2019", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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10) edukacja mieszkańców miasta Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami.

3. Realizacja powyższych zadań zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Czeladź trafiających pod opiekę schroniska.

Rozdział 3.
Sposób realizacji zadań:

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi:

1) Gmina Czeladź zapewnia bezdomnym zwierzętom z jej terenu miejsce i opiekę w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B. Gmina Czeladź nie posiada własnego 
schroniska, wobec czego bezdomne zwierzęta są przewożone do ww. schroniska. Miasto Czeladź podpisało 
z miastem Sosnowiec Porozumienie, które zapewnia opiekę dla bezdomnych zwierząt wyłapanych na 
terenie Czeladzi w schronisku w Sosnowcu.

2) Schronisko winno spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967).

3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia przetrzymywanym  zwierzętom  
odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych, 
obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami:

1) Gmina wspiera osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi (tzw. społecznych opiekunów), 
poprzez:

- pomoc w dokarmianiu kotów poprzez nieodpłatne wydawanie opiekunom społecznym w okresie 
jesienno – zimowym suchej karmy. Karma będzie dowożona do opiekunów społecznych zwierząt raz 
w roku, na przełomie miesiąca stycznia i lutego przez Fundację For Animals z Katowic, z siedzibą przy 
ul. 11 Listopada 4, z którą gmina ma podpisaną umowę. Przy odbiorze karmy opiekunowie wypełniają 
„Deklarację opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, w której zobowiązani są podać swoje dane 
osobowe oraz informacje na temat zwierząt objętych pomocą. Opiekunowie społeczni muszą być 
osobami pełnoletnimi.

- sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, 
"opiekunowie" mają możliwość skorzystania z wysterylizowania bądź wykastrowania kotów. Każdy 
opiekun społeczny wypełnia Oświadczenie zgłaszające kota do zabiegu kastracji lub sterylizacji, 
w AMIGOVET Centrum Leczenia Zwierząt, przy ul. Wojciecha Kilara 48 w Będzinie, z którym gmina 
ma zawartą umowę. Kotka przetrzymywana jest w gabinecie weterynaryjnym minimum 3 doby po 
zabiegu, celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej. Natomiast kot wydawany jest opiekunowi 
społecznemu w dniu zabiegu,

2) Wielkość środków przeznaczonych na zakup karmy oraz na sterylizację/kastrację z budżetu miasta jest 
ograniczona.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt:

1) Na podstawie Porozumienia zawartego między Gminą  Czeladź i Gminą Sosnowiec bezdomne zwierzęta 
wyłapywane są przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. 
Baczyńskiego 2B, które posiada zezwolenie na jego prowadzenie, dysponuje odpowiednimi urządzeniami 
i środkami do wykonywania tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Każde zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia jest zweryfikowane przez służby miejskie, czynności związane 
z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmie podmiot, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie. 
Służba Stałego Dyżuru prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń.

3) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu są niezwłocznie przewiezione i umieszczone  w schronisku 
dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.

4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach:
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1) Sterylizacja i kastracja to pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych. Sterylizacja lub 
kastracja to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości tych zwierząt.

2) Schronisko, do którego przekazywane będą wyłapane bezdomne zwierzęta z Gminy Czeladź ma obowiązek 
przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji przekazanych psów i kotów.

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt:

1) Podmiot prowadzący schronisko, do którego Gmina Czeladź przekazuje bezdomne, wyłapane zwierzęta, 
prowadzi działalność zmierzającą do pozyskania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych 
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Działalność taką 
prowadzić mogą także organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

2) Gmina promuje adopcje, poprzez stronę internetową miasta Czeladź pod adresem www.czeladz.pl  , gdzie 
umieszczane są informacje wraz z fotografią bezdomnych, wyłapanych  zwierząt z terenu miasta.

6. Usypianie ślepych miotów:

Usypianie ślepych miotów wykonywane jest na koszt Gminy Czeladź jedynie w przypadku zwierząt 
bezdomnych. Zabieg wykonywany jest w gabinecie weterynaryjnym schroniska, z którym Gmina ma 
podpisane Porozumienie. Opiekę weterynaryjną i gabinet na terenie schroniska prowadzi Stowarzyszenie 
Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom z Sosnowca.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:

1) Gmina Czeladź zapewnia miejsce do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku wystąpienia 
takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z panem Jackiem Mokros, właścicielem gospodarstwa 
rolnego  zlokalizowanego w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10 (woj. śląskie).

2) Zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny, któremu zadawany jest ból lub świadomie dopuszczane jest 
zadawanie bólu lub cierpień, może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie 
decyzji burmistrza i przekazane do gospodarstwa rolnego.

3) Podstawą prawną do wydania decyzji o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie rolnym 
jest art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

1) W przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B , zapewnia również całodobową opiekę lekarsko - weterynaryjną 
w oparciu o umowę, jaką ma zawartą ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom 
z Sosnowca, które z kolei ma podpisane następujące umowy:

- z Przychodnią Weterynaryjną "LUPUS" ul. Ostrogórska 33a w Sosnowcu

- z Kliniką Weterynaryjną Brynów Krzysztof Czogała, ul. Brynowska 25c w Katowicach.

2) Transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych zapewnia podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta, 
z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.

3) Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Czeladź zapewnia 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KONKRET Piotr Kornas, ul. Ks. Prymasa Hlonda 46/1 
z Bytomia, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

9. Zapobieganie bezdomności zwierząt:

1) Jedną z przyczyn bezdomności zwierząt są ich ucieczki. Aby temu zjawisku zapobiec, właściciele psów 
zobowiązani są wyprowadzać je na smyczy. Każdy pies/kot powinien być oznakowany, w sposób 
umożliwiający identyfikację jego właściciela.

2) Celem identyfikacji jest nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisanie go do właściciela.

3) Coraz bardziej popularną i najmniej szkodliwą spośród dotychczasowych metod jest identyfikacja 
za pomocą mikroczipa. Czip to niewielkie, ledwie widoczne urządzenie, wszczepiane metodą iniekcji 
podskórnej przez uprawnionego lekarza weterynarii. Czip umieszczany jest w szyi lub między łopatkami. 
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Urządzenie jest wielkości ziarnka ryżu. Po wszczepieniu czipa lekarz weterynarii wprowadza do bazy 
danych SAFE ANIMAL dane psa (rok urodzenia, rasę, maść), a także dane właściciela. Zwierzę otrzymuje 
numer identyfikacyjny, dzięki któremu można w bardzo szybki sposób ustalić właściciela zwierzęcia 
poprzez przystawienie czytnika do miejsca, w którym u psa umieszczony został  chip.

4) Gmina prowadzi kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców do czipowania swoich zwierząt. 
W 2019r. Gmina kontynuować będzie rozpoczętą w 2016r. akcję bezpłatnego czipowania psów z terenu 
gminy Czeladź. W tym celu zakupiono czipy i podpisano umowę z lekarzem weterynarii na usługę 
czipowania zwierząt.

Punkt realizujący bezpłatne czipowanie psów:

Przychodnia Weterynaryjna BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9A, 41-250 Czeladź

10. Edukacja mieszkańców:

1) Urząd Miasta Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji, czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania te mogą być również 
prowadzone przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2) W 2019 roku działania w zasadniczej części skoncentrowane będą na działalności informacyjnej, zwłaszcza 
w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. publikacje w gazecie samorządowej „Echo 
Czeladzi”, na stronach internetowych miasta pod adresem www.czeladz.pl  oraz na tablicach 
informacyjnych.

Rozdział 4.
Finansowanie Programu

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 
miasta Czeladź na rok 2019r., w wysokości 128 500, 00 zł.

2. Środki finansowe będą wydatkowane w następujący sposób:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie Czeladzi – 90 000,00 zł,

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami - 17 000,00 zł,

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 5 000,00 zł,

4) zakup chipów wraz z usługą chipowania zwierząt – 6 500,00 zł.

5) sprzątanie oraz utylizowanie martwych bezdomnych zwierząt – 10 000,00 zł

3. Program w 100% finansowany jest z budżetu miasta Czeladź.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2019".

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), zobowiązuje Radę
Gminy do określenia, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta
przygotował "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Czeladź na rok 2019".

Program obejmuje następujące działania:

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;

3)odławianie bezdomnych zwierząt;

4)sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)usypianie ślepych miotów;

7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;

9)zapobieganie bezdomności zwierząt;

10) edukacja mieszkańców miasta Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami.

Projekt Programu zgodnie z art. 11, ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został pozytywnie zaopiniowany
przez:

1.Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie;

2.organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami – oddział w Sosnowcu;

3.organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – Stowarzyszenie
Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom w Sosnowcu;

4.Koła łowieckie:

- Koło Łowieckie "Orlik" Czeladź,

- Koło Łowieckie "Grzywacz" Sosnowiec,

- Koło Łowieckie "Bażant" Siemianowice.

Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek przyjęcia Programu przez Radę Gminy oraz jego realizacji,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Projekt uchwały związany jest z planowanym przesunięciem części emisji obligacji na rok 2019, co
jest związane brakiem konieczności uruchomienia w 2018 roku pełnej kwoty 5.000.000 zł,
a to wynika z odroczenia terminów zakończenia części inwestycji na 2019 rok.
Z planowanej emisji w kwocie 7.600.000 zł w roku 2017 uruchomiono 2.600.000 zł, w roku 2018 –
3.000.000 zł, a pozostała kwota planowana do uruchomienia jest w 2019 r. Terminy wykupu obligacji nie
ulegają zmianie.

Równolegle na sesji Rady Miejskiej kwoty wynikające z przesunięcia zostaną wprowadzone do
budżetu roku 2019 oraz stosowne zmiany wprowadzone zostaną do wieloletniej prognozy finansowej.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania  „Przebudowa 
drogi powiatowej 4700S- ul. Katowicka w Czeladzi”

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, z przeznaczeniem na 
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4700S- ul. Katowicka w Czeladzi”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady przekazania, przeznaczenia
i rozliczenia środków finansowych określone zostaną w  umowie zawartej pomiędzy Gminą Czeladź,
a Powiatem Będzińskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

do projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4700S- ul. Katowicka w Czeladzi”.

Gmina Czeladź i Powiat Będziński zamierzają wspólnie realizować zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej 4700S- ul. Katowicka w Czeladzi”.

W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.
W budżecie Powiatu na zadanie przewidziano kwotę 100 000,00 zł. Aby zadanie mogło być zrealizowane
Powiat zwrócił się do Burmistrza Miasta Czeladź o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019 rok
analogicznej kwoty.

W związku z powyższym, przedkładamy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Będzińskiego na powyższe zadanie w wysokości 100 000,00 zł.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                  
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U. 2018  r. poz.996 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  września 2019 r. 
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Załącznik  Nr 1  
do UCHWAŁY Nr  ……….. 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 
z dnia ………….. 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych i 

opiekuńczych 

 
Granice obwodu szkoły 

 
 
 

1. Szkoła Podstawowa  Nr 1  
im. Stanisławy Łakomik  
w Czeladzi 

ul. Reymonta 80, 41-250 
Czeladź  

Ulice: 21 listopada, Aleja Róż, Astrów, Biedermanna, Borowa do 60 i 61, Chopina, Curie-
Skłodowskiej, Czarnomskiego, Czeczotta, Dehnelów, Karmelicka, Katowicka od 89, Lotnicza, 
Łączna,  Moniuszki, Niecała, Nowa, Nowopogońska do 96 parzyste, Okrzei, Polna, Powstania 
Styczniowego, Powstańców Śląskich, Reja, Reymonta od 34 i od 53, Scheiblera, Skałka, 
Sosnowa, Strzelecka, Szarych Szeregów, Szyb Jana, Ślepa, Topolowa, Wapienna, Węglowa, 
Zacisze. 

2. Szkoła Podstawowa  Nr 2  
im. Marii Konopnickiej  
w Czeladzi 

ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź Ulice: 11 Listopada, 17 Lipca, Armii Krajowej, Asfaltowa, Będzińska, Boczna, Boguckiego, 
Chmielna, Ciasna, Czysta, Grodziecka, Jagodowa, Kacza, Kombatantów, Kościelna, 
Łączkowa, Madera, Malinowa, Miasta Auby, Miodowa,  Nadrzeczna, Ogrodowa, 
Pieńkowskiego, Podwalna, Przełajska, Rolnicza,  Rynek, Rynkowa, Sadowa, Sobieskiego, 
Spółdzielcza, Szkolna, Szpitalna, Tuwima, Walna,  Waryńskiego, Wesoła, Wojkowicka,  
Wspólna,  Zielona,  Związku Orła Białego. 

3. Szkoła Podstawowa  Nr 3  
im. Janusza Korczaka   
w Czeladzi 

ul. Staszica 47, 41-250 Czeladź Ulice: Bytomska, Kilińskiego, Legionów parzyste, Niepodległości, Niwa, Równoległa, 
Siemianowicka, Składkowskiego, Staszica. 

4. Szkoła Podstawowa  Nr 4  
w Czeladzi 

ul. Katowicka 42, 41-250 
Czeladź 

Ulice: 1 Maja, Bratków, Cicha, Ciołkowskiego, Cmentarna,  Dojazd,  Górna, Górnicza,  
Jaśminowa,  Kamienna,  Kamionka,  Katowicka do 89, Kosmonautów, Lawendowa, Legionów 
nieparzyste, Mieczyków, Miła,   Modrzejowska,  Mysłowicka,  Narutowicza,  Nowopogońska do 
53 nieparzyste, Parkowa, Poprzeczna,  Reymonta do 32 i do 51, Słoneczna,  Słowiańska, 
Spokojna,  Sportowa,  Storczyków,  Tulipanów,  Wąska,  Żabia,  Żwirki i Wigury,  Żytnia. 

5. Szkoła Podstawowa  Nr 5 im.  
Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Czeladzi 

ul. Lwowska 2, 41-253 Czeladź Ulice: 3 kwietnia, 3 Szyb, Akacjowa, Batorego, Bema, Borowa od 62 i 63, Broniewskiego,  
Brynicka, Brzechwy,  Francuska,  Gdańska,  Graniczna,  Handlowa, Harcerska, Kasztanowa, 
Kościuszki, Krakowska, Krzywa,  Lwowska, Małobądzka,  Mazura, Mickiewicza, Morelowa, 
Nowopogońska od 55 do 213 i od 98 do 220, Piastowska, Płocka,  Poniatowskiego, 
Pułaskiego, Pusta, Saturnowska, Sikorskiego, Staropogońska,  Sułkowskiego, Szybikowa, 
Trznadla, Warszawska, Wiśniowa, Wojciechowskiego,  Wrzosowa,  Wybickiego, Zwycięstwa, 
Żeromskiego. 

6. Szkoła Podstawowa  Nr 7  
im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego w Czeladzi  

ul. Spacerowa 2, 41-253 
Czeladź 

Ulice: 27 stycznia, Asnyka, Betonowa, Brzozowa, Daleka,  Dziekana,  Jasna,  Klonowa,  
Konopnickiej,  Kopernika,  Krasickiego,  Krótka,  Letnia,  Lipowa,  Matejki,  Norwida,  
Nowopogońska od 215 i 222, Orzeszkowej,  Piaskowa,  Pola, Promyka,  Prosta,  Prusa,  
Robotnicza, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego, Spacerowa,  Stalowa, 
Stawowa,  Wiejska,  Wiosenna,  Wyspiańskiego,  Zamiejska, Zapolskiej. 
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Uzasadnienie 
 

 

Uchwałą Nr XXXVI/485/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 roku został ustalony 
plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Uchwała 
ta została podjęta w związku z reformą systemu oświaty, wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Zgodnie z art. 210 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkoły rada gminy podjęła na okres od dnia 1 września 2017 
do dnia 31 sierpnia 2019. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245 
z późn. zm.) uchwała ta straci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów 
publicznych szkół  podstawowych. W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską 
uchwały w sprawie ustalenia  planu  sieci  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w oparciu o art. 39 ust. 5 Prawa 
oświatowego. 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 Prawa oświatowego, ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio 
w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a Prawa oświatowego. 

Zaplanowana w niniejszej uchwale sieć  publicznych  szkół  podstawowych prowadzonych przez 
gminę Czeladź jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku 
szkolnego, zatem spełnia wymóg art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.  

Droga dzieci zameldowanych w obwodzie poszczególnych szkół podstawowych z domu do szkoły 
zgodnie z granicami obwodu danej szkoły nie przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, zatem jest spełniony 
wymóg art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wskazano adresy siedzib szkół prowadzonych przez gminę 
Czeladź, w żadnej ze szkół nie prowadzi się zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w innych lokalizacjach niż siedziba szkoły -  zatem jest spełniony wymóg art. 39 ust. 5a  ustawy Prawo 
oświatowe. 

Obwody żadnej ze szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź nie posiadają części 
wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, zatem jest spełniony wymóg art. 39 ust. 5b  ustawy Prawo 
oświatowe. 

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Czeladź są szkołami o pełnej strukturze 
organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku, zatem jest spełniony wymóg art. 39 ust. 6 ustawy 
Prawo oświatowe.  

W związku z opracowaniem planu sieci szkół przeprowadzono analizę demograficzną funkcjonowania 
placówek oświatowych w Czeladzi. Analiza perspektywy demograficznej funkcjonowania placówek 
oświatowych w Czeladzi została przygotowana w oparciu o: 

1. dane uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich  - liczba dzieci zameldowanych na terenie 
miasta na pobyt stały i czasowy urodzonych w latach 2012-2018; 

2. dane z arkuszy organizacji szkół i przedszkoli - liczba dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 
realizują obowiązek szkolny w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
miasto Czeladź – uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych. 
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Liczba dzieci zameldowanych na terenie Czeladzi urodzonych w latach 2000-2018 

Rok urodzenia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

262 242 214 260 225 287 270 282 285 316 292 287 253 252 253 264 267 262 243
Liczba dzieci 
zameldowanych 
na terenie 
Czeladzi

 
 
 

Liczba dzieci zameldowanych na terenie Czeladzi urodzonych w latach 2000-2018 
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Jak wynika z danych pozyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich, od 2009 do 2015 roku 
w Czeladzi stale spadała liczba dzieci zameldowanych. Po niewielkim wzroście w 2015 i 2016 roku, 
w latach 2017 i 2018 ponownie odnotowano spadek liczby dzieci. Jak wynika z danych, liczba dzieci 
urodzonych w roku 2018 zgłoszonych do zameldowania na pobyt stały lub czasowy jest najniższa od 14 
lat. 

 

Z analizy liczby oddziałów funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym w czeladzkich szkołach 
podstawowych wynika, że w kolejnym roku, kiedy edukację ostatecznie zakończą uczniowie w klasach 
gimnazjalnych, poszczególne placówki będą bardzo nierównomiernie wypełnione. W związku 
z powyższym proponuje się, aby ustalając plan sieci i granice obwodów szkół publicznych od 1 września 
2019 roku część ulic należących do obwodu SP3 przesunąć do obwodu SP2 (dotyczy ulic Boguckiego 
i Miodowa), w obwodzie SP3 pozostałyby tylko trzy ulice leżące po drugiej stronie DK86, zlokalizowane 
w bezpośredniej odległości od SP3 tj. Kilińskiego, Bytomska i Niwa. Ponadto proponuje się z obwodu SP3 
przesunąć do obwodu SP4 ulice: Miła, Górnicza oraz Legionów numery nieparzyste (tj. leżące po stronie 
SP4). Numery parzyste ulicy Legionów - leżące po stronie SP3 -  proponuje się pozostawić w obwodzie 
SP3. 
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W planie sieci uwzględniono także zmiany nazw ulic wynikające z realizacji przepisów ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki. W niniejszej uchwale ulica Niepodległości zastąpiła ulicę 35-lecia PRL, ulica 
Sosnowa ulicę Buczka. W uchwale uwzględniono także ulice, którym nadano nazwę na drodze uchwał 
Rady Miejskiej w Czeladzi w okresie od przygotowywania poprzedniego planu sieci do chwili obecnej. 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  roku  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 r. 
poz.996 z późn. zm) projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię kuratora oświaty (pismo DK-
SO.545.3.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.). 
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Projekt

z dnia  21 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 21 lutego 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 2017 roku, poz.994, z późniejszymi 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 2017 r., 
poz. 2077 z póź. zm.)  oraz uchwały nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2019 rok

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala:

§ 1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 
472 438,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 246 200,00 zł,

b) dochody majątkowe – 226 238,00 zł,

2) Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę 3 000,00 zł, 
 w tym:

a) dochody bieżące – 3 000,00 zł.

3) Plan dochodów po zmianach wynosi 185 476 035,45 zł:, w tym: 

a) dochody bieżące: 120 754 782,24 zł

b) dochody majątkowe:  64 721 253,21 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 3 425 470,00 zł, 
w tym:

a) wydatki bieżące – 703 200,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 722 270,00  zł,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 189 711 069,24 zł:, w tym: 

a) wydatki bieżące: 121 209 782,24 zł

b) wydatki majątkowe:  68 501 287,00 zł.

§ 3. Zmianę zapisów  § 4 ust. 1 i 2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują 
brzmienie:

1. „§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 4 235 033,79 zł, stanowi niedobór 
budżetu, który pokryty zostanie:

1)  przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 279 001,79 zł, 
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2) wolnymi środkami 956 032,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 720 998,21 zł 

2) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 956 032,00 zł,”

§ 4. Zmianę zapisów  § 8 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, poprzez dodanie po ustępie 
4 ustępu 5 o następującej treści: „5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr /2019

Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 27 lutego 2019 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK
Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

Zmiany ogółem 472 438,00 3 000,00
Dochody majątkowe 226 238,00 0,00

Dochody bieżące 246 200,00 3 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych

osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 243 200,00 0,00

Dochody bieżące 243 200,00 0,00
Wpływy z podatku od
nieruchomości 243 200,00 0,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 226 238,00 0,00
Dochody majątkowe 226 238,00 0,00Dotacje 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 226 238,00 0,00

926 Kultura fizyczna 3 000,00 3 000,00
Dochody bieżące 3 000,00 3 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 3 000,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00
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Załącznik nr 2 do uchwały nr /2019
Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 27 lutego 2019 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

ZMIANY OGÓŁEM 3 425 470,00 0,00

Wydatki bieżące ogółem 703 200,00 0,00
Wydatki majątkowe ogółem 2 722 270,00 0,00

600 Transport i łączność 110 000,00 0,00
60095 Pozostała działalność 110 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 110 000,00 0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 110 000,00 0,00

wydatki związane z realizacja zadan statutowych 110 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00 0,00

70095 Pozostała działalność 350 000,00 0,00
Wydatki bieżące, w tym na: 350 000,00 0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 350 000,00 0,00

wydatki związane z realizacja zadan statutowych 350 000,00
801 Oświata i wychowanie 826 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 500 000,00 0,00
Wydatki majątkowe, w tym na: 500 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 0,00
80104 Przedszkola 326 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 326 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 326 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 320 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 320 000,00 0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 532 270,00 0,00
92195 Pozostała działalność 1 532 270,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 1 532 270,00 0,00
programy finansowanie z udziałem środków, o

których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 532 270,00 0,00
926 Kultura fizyczna 287 200,00 0,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 243 200,00 0,00
Wydatki bieżące, w tym na: 243 200,00 0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 243 200,00 0,00

wydatki związane z realizacja zadan statutowych 243 200,00
92695 Pozostała działalność 44 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 44 000,00 0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 000,00 0,00
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Załącznik  nr 3 do
uchwały nr /2019
Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 27
lutego 2019 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp. Treść Klasyfikacja
§

Kwota
2019 r.

1 2 3 4
1. DOCHODY 185 476 035,45

DOCHODY BIEŻĄCE 120 754 782,24
DOCHODY MAJĄTKOWE 64 721 253,21

2. WYDATKI 189 711 069,24
WYDATKI BIEŻĄCE  121 209 782,24

WYDATKI MAJĄTKOWE 68 501 287,00
3. WYNIK BUDŻETU -4 235 033,79

PRZYCHODY OGÓŁEM 7 956 032,00
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) § 950 956 032,00

ROZCHODY OGÓŁEM 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
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UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 lutego 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 2018 roku, poz. 994, 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 2017 r., poz. 2077 
z póżn.zm.) 

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. Zmienia się zapisy § 3 który otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w za-
łączniku Nr 2 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach na-
stępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom
jednostek budżetowych Miasta Czeladź,

4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia fi-
nansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą
wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 5. 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 27 lutego br.

zamknie  się  kwotą  185.476.035,45  zł,  plan  wydatków  189.711.069,24  zł,  plan  przychodów

7.956.032,00 zł, plan rozchodów 3.720.998,21 zł. 

W szczególności przy zmianie kwot uwzględniono przesunięcie na 2019 emisji 2.000.000 zł obligacji,

których nie uruchomiono w 2018 roku. Przychody z tego tytułu nie są nowym zobowiązaniem a jedynie

przesunięciem terminu  uruchomienia;  nie  dokonywano  korekt  dotyczących  terminów wykupu  tych

obligacji, ani kwoty długu.

Biorąc pod uwagę, iż sporządzono już roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r.,  do danych do

wyliczenia  wskaźnika  wynikającego z art.  243 uofp  wprowadzono kwoty  wykonania  poprzedniego

roku. Nie spowodowało to zachwiania spełnienia wskaźnika zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt w następujących pozycjach:

1.1.2.6 Nowe funkcje społeczno-kulturalne dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi (przesunięcie

niewykorzystanych środków na rok bieżący)

1.1.2.15  Przebudowa  i  rozbudowa  budynków  warsztatów  mechanicznych  na  funkcje  kulturalno-

sportowe (korekty kwot)

1.1.2.16 Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu

(korekty kwot)

1.1.2.17 Budowa ulicy  Scheiblera  (nowe przedsięwzięcie  –  wprowadzenie  niezbędnie  do złożenia

wniosku o dofinansowanie z UE – do realizacji 2020-2021)

1.3.1.2 Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Szyb Jana w

Czeladzi (korekta kwot)

1.3.2.21 Zakupy dla Policji (zwiększenie wpłaty na Fundusz Policji – zakup samochodu)

1.3.2.25 Budowa „Bawialni” w budynku MOSiR ( korekta kwot)

1.3.2.26 Place zabaw oraz mała architektura (wprowadzenie kwot na rok bieżący – w pierwotnej wersji

WPF nie planowano środków na kontynuację zadania)

Dodatkowo w treści uchwały wprowadzono dla Burmistrza Miasta nowe upoważnienie wynikające ze

zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500).

Zgodnie  z  art.  229  ustawy  o  finansach  publicznych  wartości  przyjęte  w  Wieloletniej  Prognozie

Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku

budżetu  i  związanych  z  nim  kwot  przychodów  i  rozchodów  oraz  długu  jednostki  samorządu

terytorialnego.



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 185 476 035,45 120 754 782,24 36 541 690,00 1 800 000,00 31 969 850,77 23 347 155,77 17 350 565,00 23 606 166,47 64 721 253,21 24 980 981,21 39 738 272,00

2020 161 947 299,01 124 122 000,00 37 637 940,00 1 900 000,00 32 678 450,00 23 912 594,00 17 871 082,00 24 073 769,00 37 825 299,01 9 084 520,01 28 740 779,00

2021 139 049 333,00 127 846 000,00 38 767 079,00 2 000 000,00 33 658 803,00 24 749 534,00 18 407 214,00 24 555 244,00 11 203 333,00 3 415 529,00 7 787 804,00

2022 138 470 992,00 131 681 000,00 39 930 092,00 2 100 000,00 34 668 568,00 25 615 768,00 18 959 431,00 25 046 349,00 6 789 992,00 589 993,00 6 199 999,00

2023 141 498 992,00 135 631 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 867 992,00 676 530,00 5 191 462,00

2024 139 022 000,00 139 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 142 498 000,00 142 498 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 146 060 000,00 146 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 149 712 000,00 149 712 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 153 455 000,00 153 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 157 291 000,00 157 291 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 161 223 000,00 161 223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 164 447 000,00 164 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 167 736 000,00 167 736 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 171 091 000,00 171 091 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2034 174 513 000,00 174 513 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 178 003 000,00 178 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 189 711 069,24 121 209 782,24 1 947,00 0,00 x 991 900,00 966 900,00 0,00 0,00 68 501 287,00

2020 168 941 257,00 121 712 000,00 0,00 0,00 x 968 000,00 968 000,00 0,00 0,00 47 229 257,00

2021 141 968 000,00 123 538 000,00 0,00 0,00 x 1 237 000,00 1 237 000,00 0,00 0,00 18 430 000,00

2022 141 121 000,00 125 391 000,00 0,00 0,00 x 1 359 700,00 1 359 700,00 0,00 0,00 15 730 000,00

2023 138 249 000,00 127 899 000,00 0,00 0,00 x 1 469 600,00 1 469 600,00 0,00 0,00 10 350 000,00

2024 134 672 008,00 131 096 000,00 0,00 0,00 x 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 3 576 008,00

2025 137 948 008,00 134 373 000,00 0,00 0,00 x 1 252 500,00 1 252 500,00 0,00 0,00 3 575 008,00

2026 141 510 008,00 137 732 000,00 0,00 0,00 x 1 119 200,00 1 119 200,00 0,00 0,00 3 778 008,00

2027 144 362 008,00 141 175 000,00 0,00 0,00 x 985 900,00 985 900,00 0,00 0,00 3 187 008,00

2028 148 605 008,00 144 704 000,00 0,00 0,00 x 826 400,00 826 400,00 0,00 0,00 3 901 008,00

2029 151 240 896,00 148 322 000,00 0,00 0,00 x 684 401,00 684 401,00 0,00 0,00 2 918 896,00

2030 158 323 000,00 152 030 000,00 0,00 0,00 x 501 200,00 501 200,00 0,00 0,00 6 293 000,00

2031 161 447 000,00 155 831 000,00 0,00 0,00 x 402 500,00 402 500,00 0,00 0,00 5 616 000,00

2032 163 736 000,00 159 727 000,00 0,00 0,00 x 297 500,00 297 500,00 0,00 0,00 4 009 000,00

2033 168 591 000,00 163 720 000,00 0,00 0,00 x 157 500,00 157 500,00 0,00 0,00 4 871 000,00

2034 173 513 000,00 167 813 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00

2035 177 003 000,00 172 008 000,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 4 995 000,00

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 -4 235 033,79 7 956 032,00 0,00 0,00 956 032,00 956 032,00 7 000 000,00 3 279 001,79 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 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 5 349 992,00 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 6 050 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 1 000 000,00 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 34 787 423,01 0,00 -455 000,00 501 032,00

2020 3 006 042,01 3 006 042,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 781 381,00 0,00 2 410 000,00 2 410 000,00

2021 2 081 333,00 2 081 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 700 048,00 0,00 4 308 000,00 4 308 000,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 350 056,00 0,00 6 290 000,00 6 290 000,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 100 064,00 0,00 7 732 000,00 7 732 000,00

2024 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 750 072,00 0,00 7 926 000,00 7 926 000,00

2025 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200 080,00 0,00 8 125 000,00 8 125 000,00

2026 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 650 088,00 0,00 8 328 000,00 8 328 000,00

2027 5 349 992,00 5 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300 096,00 0,00 8 537 000,00 8 537 000,00

2028 4 849 992,00 4 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 450 104,00 0,00 8 751 000,00 8 751 000,00

2029 6 050 104,00 6 050 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400 000,00 0,00 8 969 000,00 8 969 000,00

2030 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500 000,00 0,00 9 193 000,00 9 193 000,00

2031 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 8 616 000,00 8 616 000,00

2032 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 8 009 000,00 8 009 000,00

2033 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 7 371 000,00 7 371 000,00

2034 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 6 700 000,00 6 700 000,00

2035 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 995 000,00 5 995 000,00

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 2,53% 2,53% 0,00 2,53% 13,22% 12,15% 13,01% TAK TAK

2020 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 7,10% 12,84% 13,70% TAK TAK

2021 2,39% 2,39% 0,00 2,39% 5,55% 11,72% 12,58% TAK TAK

2022 2,68% 2,68% 0,00 2,68% 4,97% 8,62% 8,62% TAK TAK

2023 3,34% 3,34% 0,00 3,34% 5,94% 5,87% 5,87% TAK TAK

2024 4,12% 4,12% 0,00 4,12% 5,70% 5,49% 5,49% TAK TAK

2025 4,07% 4,07% 0,00 4,07% 5,70% 5,54% 5,54% TAK TAK

2026 3,88% 3,88% 0,00 3,88% 5,70% 5,78% 5,78% TAK TAK

2027 4,23% 4,23% 0,00 4,23% 5,70% 5,70% 5,70% TAK TAK

2028 3,70% 3,70% 0,00 3,70% 5,70% 5,70% 5,70% TAK TAK

2029 4,28% 4,28% 0,00 4,28% 5,70% 5,70% 5,70% TAK TAK

2030 2,11% 2,11% 0,00 2,11% 5,70% 5,70% 5,70% TAK TAK

2031 2,07% 2,07% 0,00 2,07% 5,24% 5,70% 5,70% TAK TAK

2032 2,56% 2,56% 0,00 2,56% 4,77% 5,55% 5,55% TAK TAK

2033 1,55% 1,55% 0,00 1,55% 4,31% 5,24% 5,24% TAK TAK

2034 0,61% 0,61% 0,00 0,61% 3,84% 4,77% 4,77% TAK TAK

2035 0,58% 0,58% 0,00 0,58% 3,37% 4,31% 4,31% 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 50 533 511,80 10 864 877,00 65 766 905,06 430 595,06 65 336 310,00 65 331 310,00 3 169 977,00 362 500,00

2020 0,00 0,00 50 667 207,00 10 973 526,00 47 439 468,80 210 211,80 47 229 257,00 44 209 257,00 3 020 000,00 0,00

2021 0,00 0,00 51 173 878,00 11 083 261,00 18 600 000,00 170 000,00 18 430 000,00 5 230 000,00 13 200 000,00 0,00

2022 0,00 0,00 51 685 617,00 11 194 094,00 15 766 000,00 36 000,00 15 730 000,00 4 300 000,00 11 430 000,00 0,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 10 350 000,00 0,00 10 350 000,00 500 000,00 9 850 000,00 0,00

2024 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 5 349 992,00 5 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 849 992,00 4 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 6 050 104,00 6 050 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 1 000 000,00 1 000 000,00 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.

Strona 9 z 14



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 193 848,06 193 848,06 193 848,06 37 738 272,00 37 738 272,00 37 091 072,00 193 848,06 193 848,06 193 848,06

2020 30 211,80 30 211,80 30 211,80 28 740 779,00 28 740 779,00 23 557 177,00 30 211,80 30 211,80 30 211,80

2021 0,00 0,00 0,00 7 037 804,00 7 037 804,00 7 037 804,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 5 449 999,00 5 449 999,00 5 449 999,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 5 191 462,00 5 191 462,00 5 191 462,00 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 50 569 400,00 50 569 400,00 49 589 400,00 13 935 130,00 13 935 130,00 13 602 296,00 13 602 296,00 0,00 0,00

2020 41 529 257,00 41 529 257,00 32 940 207,00 12 788 478,00 9 383 030,00 11 369 698,00 9 383 030,00 0,00 0,00

2021 12 200 000,00 12 200 000,00 0,00 5 162 196,00 0,00 450 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 006 042,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2 081 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 749 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 3 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 3 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 400 000,00 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

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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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) 179 647 542,65 65 766 905,06 47 439 468,80 18 600 000,00 15 766 000,00 10 350 000,00

1.a - wydatki bieżące 1 229 675,60 430 595,06 210 211,80 170 000,00 36 000,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 178 417 867,05 65 336 310,00 47 229 257,00 18 430 000,00 15 730 000,00 10 350 000,00

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:

127 271 376,29 50 763 248,06 41 559 468,80 12 200 000,00 10 430 000,00 9 850 000,00

1.1.1 - wydatki bieżące 408 928,60 193 848,06 30 211,80 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna Szkoła 7 2017 2019 172 291,00 26 629,66 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

1.1.2 - wydatki majątkowe 126 862 447,69 50 569 400,00 41 529 257,00 12 200 000,00 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 6 293 664,39 6 111 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa  
ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu  
(brownfield) - Promocja gospodarcza miasta

MZGK 2016 2020 7 132 225,00 1 110 000,00 5 890 000,00 0,00 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 5 903 169,30 5 149 067,00 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 29 357 528,00 16 725 227,00 12 163 341,00 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 36 070 206,00 20 493 625,00 14 886 866,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.12 Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 496 605,00 480 000,00 0,00 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 6 109 050,00 500 000,00 5 569 050,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.14 Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego Urząd Miasta Czeladź 2020 2023 13 900 000,00 0,00 700 000,00 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 13 970 000,00 0,00 440 000,00 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

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 52 376 166,36 15 003 657,00 5 880 000,00 6 400 000,00 5 336 000,00 500 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 820 747,00 236 747,00 180 000,00 170 000,00 36 000,00 0,00
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L.p.
Limit 

zobowiązań

1 157 922 373,86

1.a 846 806,86

1.b 157 075 567,00

1.1 124 802 716,86

1.1.1 224 059,86

1.1.1.8 26 629,66

1.1.1.10 197 430,20

1.1.2 124 578 657,00

1.1.2.1 6 111 481,00

1.1.2.2 7 000 000,00

1.1.2.6 5 149 067,00

1.1.2.7 28 888 568,00

1.1.2.11 35 380 491,00

1.1.2.12 480 000,00

1.1.2.13 6 069 050,00

1.1.2.14 13 900 000,00

1.1.2.15 13 970 000,00

1.1.2.16 5 200 000,00

1.1.2.17 2 430 000,00

1.2 0,00

1.2.1 0,00

1.2.2 0,00

1.3 33 119 657,00

1.3.1 622 747,00
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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

1.3.1.1
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 51 555 419,36 14 766 910,00 5 700 000,00 6 230 000,00 5 300 000,00 500 000,00

1.3.2.2 Basen odkryty - Kultura fizyczna i rekreacja MOSiR 2016 2021 2 011 417,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów MZGK 2015 2022 1 642 374,24 440 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 480 458,67 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne Urząd Miasta Czeladź 2016 2019 488 845,59 150 000,00 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 3 304 304,07 1 360 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.17 Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport MOSiR 2015 2020 2 212 808,00 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 17 221 279,38 4 420 000,00 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 2 376 154,13 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1.3.2.20 Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 9 453 893,43 4 797 600,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 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 6 033 045,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 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 766 000,00 734 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.25 Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja MZGK 2018 2019 2 215 800,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.26 Place zabaw oraz mała architektura MZGK 2015 2019 1 169 039,85 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p.
Limit 

zobowiązań

1.3.1.1 566 000,00

1.3.1.2 44 747,00

1.3.1.3 12 000,00

1.3.2 32 496 910,00

1.3.2.2 2 000 000,00

1.3.2.3 740 000,00

1.3.2.5 300 000,00

1.3.2.10 150 000,00

1.3.2.14 2 000 000,00

1.3.2.16 1 560 000,00

1.3.2.17 1 900 000,00

1.3.2.18 7 420 000,00

1.3.2.19 1 700 000,00

1.3.2.20 5 397 600,00

1.3.2.21 65 000,00

1.3.2.22 6 000 000,00

1.3.2.23 10 000,00

1.3.2.24 734 310,00

1.3.2.25 2 200 000,00

1.3.2.26 320 000,00
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UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących: dział 756 – 243 200,00 zł – zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości od

osób prawnych

2. majątkowych: dział 921 – 226 238,00 zł, - dotacja na projekty realizowane z udziałem środków UE -

„Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe”

3. przeniesienie pomiędzy grupami dochodów: dział 926 – 3 000,00 zł,

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 3 425 470,00 zł, w:

1. dział 600, rozdział 60095 o kwotę 110 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

zobowiązania wynikające z ugody sądowej dotyczącej przygotowania dokumentacji projektowej

dla zadania dotyczącego budowy punktów przesiadkowych ATR (wolne środki)

2. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 350 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

zobowiązania wynikające z ugody zawartej z SRK - odszkodowania za niedostarczone lokale

socjalne oraz renty zasądzone za wypadek w pracy (wolne środki)

3. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 500 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

naprawę elewacji w szkole Podstawowej nr 7 (obligacje)

4. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wykonanie placów zabaw na terenie Przedszkoli (obligacje)

5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 320 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wykonanie placów zabaw w tym placu zabaw na ulicy Betony oraz Skate Parku w parku Grabek

(obligacje)

6. dział 921, rozdział 92195 o kwotę 1 532 270,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje

kulturalno-sportowe” (wolne środki 496 032,00 zł, obligacje 810 000,00 zł, dochody 226 283,00

zł)

7. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 243 200, 00 zł (wydatki bieżące) na wydatki statutowe MOSiR

dotyczące podatku od nieruchomości, związanego ze wzrostem wartości na terenie parku Grabek

(dochody)

8. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 44 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

Bawialnię w MOSiR (obligacje)

§ 3 Zwiększenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji i wolnych środków z rozliczenia 2018

roku o kwotę 2 956 032,00 zł.
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Projekt

z dnia  20 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/435/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/435/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Celem emisji w 2017 roku, w kwocie 2.600.000 zł, emisji w roku 
2018 w kwocie 3.000.000 zł oraz emisji w 2019 roku w kwocie 2.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 
wynikającego z inwestycji komunalnych”.

2. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A17 o wartości      600.000 zł,

2) seria B17 o wartości  1.000.000 zł,

3) seria C17 o wartości  1.000.000 zł,

4) seria A18 o wartości  1.000.000 zł,

5) seria B18 o wartości  1.000.000 zł,

6) seria C18 o wartości  1.000.000 zł,

7) seria M19 o wartości  1.000.000 zł,

8) seria N19 o wartości      600.000 zł,

9) seria O19 o wartości      400.000 zł,

2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, 
B18, C18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii M19, N19, O19 zostanie 
przeprowadzona w roku 2019.”

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,

2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,

3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C17

4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
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5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,

6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,

7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii M19,

8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii N19,

9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii O19.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Projekt uchwały związany jest z planowanym przesunięciem części emisji obligacji na rok 2019, co
jest związane brakiem konieczności uruchomienia w 2018 roku pełnej kwoty 5.000.000 zł,
a to wynika z odroczenia terminów zakończenia części inwestycji na 2019 rok.
Z planowanej emisji w kwocie 7.600.000 zł w roku 2017 uruchomiono 2.600.000 zł, w roku 2018 –
3.000.000 zł, a pozostała kwota planowana do uruchomienia jest w 2019 r. Terminy wykupu obligacji nie
ulegają zmianie.

Równolegle na sesji Rady Miejskiej kwoty wynikające z przesunięcia zostaną wprowadzone do
budżetu roku 2019 oraz stosowne zmiany wprowadzone zostaną do wieloletniej prognozy finansowej.
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Projekt

z dnia  17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

rządowym programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., 
poz. 1007)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. 
poz.1508 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. 
z 2018r. poz. 1007).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.), dla celów przyznania pomocy w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 
140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. Z 2018r., poz. 1007).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXIV/923/2014  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób 
objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Wprowadzony uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018r, Rządowy program
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Kryterium stanowią od 1 października 2018r kwoty netto: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
528 zł na osobę w rodzinie.
Program wprowadzany jest uchwałą Rady Ministrów i realizacja jego postanowień dotyczących
zwiększenia kryterium dochodowego do 150% wymaga podjęcia przez gminę uchwały podwyższającej
kryterium dochodowe do tego poziomu.
W zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Gmina Czeladź podjęła uchwałę nr LXIV/923/2014 z 20 lutego 2014 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego.
Uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018r, wprowadzono Rządowy program
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
zastępujący dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziany na lata 2014-
2020.
W związku z tym wymagane jest podjęcie nowej Uchwały Rady Gminy dotyczącej podwyższenia kryterium
dochodowego do 150% uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z systemu pomocy
społecznej podwyższenie do 150% kryterium, dochodowego w zakresie dożywiania jest zasadne
z uwagi na umożliwienie osobom i rodzinom o niskich dochodach w szczególności rodzinom
wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb życiowych.
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Projekt

z dnia  22 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem 

wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 2, art 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 
15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. Z 2018r. poz. 1007)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. Z 2018r., poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium 
dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXIV/923/2014  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób 
objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Wprowadzony uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018r, Rządowy program
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Kryterium stanowią od 1 października 2018r kwoty netto: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
528 zł na osobę w rodzinie.
Program wprowadzany jest uchwałą Rady Ministrów i realizacja jego postanowień dotyczących
zwiększenia kryterium dochodowego do 150% wymaga podjęcia przez gminę uchwały podwyższającej
kryterium dochodowe do tego poziomu.
W zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Gmina Czeladź podjęła uchwałę nr LXIV/923/2014 z 20 lutego 2014 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego.
Uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018r, wprowadzono Rządowy program
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
zastępujący dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziany na lata 2014-
2020.
W związku z tym wymagane jest podjęcie nowej Uchwały Rady Gminy dotyczącej odstąpienia od żądania
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria
dochodowe do wysokości 150% do której nie żąda się zwrotu wydatków za w/w formy pomocy, jest
przyjęcie przez gminę stosownej uchwały.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z systemu pomocy
społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania jest zasadne
z uwagi na umożliwienie osobom i rodzinom o niskich dochodach, w szczególności rodzinom
wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – 
schroniskach dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1, 
art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2 w zw. z art. 51, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Czeladź w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych, zwanych dalej także: „schroniskami”.

§ 2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie miejsca pobytu w schronisku przysługuje odpłatnie 
osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie, określonego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej, na zasadach określonych w poniższej tabeli, nie więcej jednak niż pełny koszt usługi:
L.p. Dochód naliczany w % w stosunku do  kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie,  
określonego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Wysokość odpłatności w % liczona  
na podstawie kosztów pobytu za 
1 dzień.

1. Powyżej 100% do 130% 30%
2. Powyżej 130% do 150% 50%
3. Powyżej 150% do 170% 60%
4. Powyżej 170% do 200% 70%
5. Powyżej 200% do 250% 90%
6. Powyżej 250% 100%

§ 3. 1. Odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy dzień 
rzeczywistego pobytu.

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: 
rzeczywista ilość dni pobytu pomnożona przez kwotę pełnego dobowego kosztu pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w tym

bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie

niepieniężne, które przysługuje osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca

noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.

Na terenie gminy Czeladź powyższe zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej za pomocą schronisk dla osób bezdomnych do których osoby bezdomne,

pozbawione schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania.

Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia mogą być

osoby posiadające własne dochody, które przekraczają kryteria dochodowe, stąd w pełni

uzasadniona jest konieczność określenia przez Radę Miasta, jako organu właściwego,

szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

Podstawą prawną legitymującą Radę Miasta do podjęcia ww. uchwały stanowi przepis art. 97 ust.

5 ustawy o pomocy społecznej.

W projekcie uchwały określono procentowe granice, w których Ośrodek Pomocy

Społecznej ustali konkretny wymiar ponoszonej opłaty za pobyt w schronisku dla osób

bezdomnych w formie decyzji administracyjnej. Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby

lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy

społecznej. Wysokość odpłatności stanowi % kosztów pobytu za 1 dzień, przy czym maksymalna

miesięczna kwota opłaty nie może być wyższa niż miesięczny koszt pobytu w schronisku dla

osób bezdomnych.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1, 
art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2 w zw. z art. 51, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Czeladź w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej 
także: „schroniskami z usługami opiekuńczymi”.

§ 2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie miejsca pobytu w schronisku z usługami 
opiekuńczymi przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium 
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, określonego na podstawie art. 8 ust.1 
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, na zasadach określonych w poniższej tabeli, nie więcej jednak niż pełny 
koszt usługi:
L.p. Dochód naliczany w % w stosunku do  kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie,  
określonego na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Wysokość odpłatności w % liczona 
na podstawie kosztów pobytu za 
1 dzień.           

1. Powyżej 100% do 150% 5%
2. Powyżej 150% do 200% 10%
3. Powyżej 200% do 250% 20%
4. Powyżej 250% do 300% 30%
5. Powyżej 300% do 350% 40%
6. Powyżej 350% do 400% 50%
7. Powyżej 400% do 450% 70%
8. Powyżej 450% do 500% 80%
9. Powyżej 500% 100%

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za 
okres miesiąca kalendarzowego

2. W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu 
dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym

gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne, które przysługuje

osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z

różnych powodów.

W związku z wprowadzeniem w art 48a ust. 2b ustawy o pomocy społecznej nowej formy

placówki dla osób bezdomnych- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

uzasadniona jest konieczność określenia przez Radę Miasta, jako organu właściwego,

szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z

usługami opiekuńczymi. Podstawą prawną legitymującą Radę Miasta do podjęcia ww. uchwały

stanowi przepis art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

W projekcie uchwały określono procentowe granice, w których Ośrodek Pomocy

Społecznej ustali konkretny wymiar ponoszonej opłaty za pobyt w schronisku dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi w formie decyzji administracyjnej. Odpłatność

uzależniono od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby

ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Wysokość odpłatności stanowi % kosztów

pobytu za 1 dzień, przy czym maksymalna miesięczna kwota opłaty nie może być wyższa niż

miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wskazana w projekcie uchwały tabela uwzględnia koszt pobytu w schronisku wraz z

realizowanymi usługami opiekuńczymi oraz możliwości finansowe osób bezdomnych.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gminnego udziału wynoszącego 3/4 części w spółdzielczym 
własnościowym prawie do lokalu numer 35 przy ulicy Skłodowskiej 15 w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie gminnego udziału wynoszącego 3/4 części w spółdzielczym własnościowym 
prawie do lokalu numer 35 przy ulicy Skłodowskiej 15 w Czeladzi na rzecz właściciela pozostałego udziału 
wynoszącego 1/4 części, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą numer 
KA1B/00008432/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 31/5 arkusz mapy 
14 o powierzchni 921 m2 położonej przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 31/5 arkusz mapy 
14 o powierzchni 921 m2 położonej przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 0A26E35F-68E2-4A75-92BC-0CEB088947B9. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Do zbycia przeznacza się nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 31/5 arkusz mapy 14 o
powierzchni 921 m2 położoną przy ulicy Przełajskiej w Czeladzi. Działka stanowi własność Gminy Czeladź i
prowadzona jest dla niej księga wieczysta KA1B/00019006/1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nie graniczy z innymi działkami
stanowiącymi własność Gminy Czeladź, a ze względu na wymiary działki- ok. 150 m na 6 m nie ma
możliwości wykorzystania jej terenu przez Gminę. Sprzedaż działki zwiekszy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/3 arkusz 
mapy 13 o powierzchni około 820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/3 arkusz mapy 
13 o powierzchni około 820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do zbycia przeznacza się część nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/3 arkusz mapy 13 o
powierzchni około 820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi. Działka stanowi własność Gminy
Czeladź, ma powierzchnię 1567 m2 i prowadzona jest dla niej księga wieczysta KA1B/00010433/0.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka nie graniczy z innymi działkami stanowiącymi własność Gminy Czeladź, wymaga podziału
geodezyjnego- wydzielenia terenu zajętego pod ulicę Sadową. Sprzedaż działki zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 6/12 części prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej 
na działce 21/1 arkusz mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie 6/12 części prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na działce 
21/1 arkusz mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do zbycia przeznacza się posiadane przez Gminę Czeladź udziały w wysokości 6/12 części prawa własności
nieruchomości zabudowanej, położonej na działce 21/1 arkusz mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w
Czeladzi. Ww. nieruchomość ma powierzchnię 840 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
murowanym, wybudowanym ok. 1900 roku o powierzchni zabudowy 93 m2 w złym stanie technicznym
oraz murowanymi budynkami gospodarczymi o powierzchni 30 m2.

Budynek wymaga dużych nakładów inwestycyjnych przy partycypacji w kosztach pozostałych
współwłaścicieli. Próby nabycia całości nieruchomości nie powiodły się z powodu nieuregulowanych
spraw spadkowych, dlatego proponuje się przeznaczyć posiadany udział do zbycia. Sprzedaż nieruchomości
zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz 
mapy 42 o powierzchni około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz mapy 
42 o powierzchni około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do zbycia przeznacza się część nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/23 arkusz mapy 42 o
powierzchni około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej w Czeladzi . Działka stanowi własność Gminy
Czeladź, ma powierzchnię 22240 m2 i prowadzona jest dla niej księga wieczysta KA1B/00006588/0.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka wymaga podziału geodezyjnego- wydzielenia terenu o powierzchni ok. 90 m2 m zajętego pod wjazd,
wejście oraz fragment budynku gospodarczego przynależnego do posesji posadowionej przy ul. Sosnowej
25. Sprzedaż działki zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej - 
garażu murowanego numer 319 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 

56/22 arkusz mapy 4 przy ulicy Szpitalnej w Czeladzi

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu 
murowanego numer 319 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 56/22 arkusz 
mapy 4 przy ulicy Szpitalnej w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do zbycia przeznacza się 1/2 części prawa własności nieruchomości lokalowej użytkowej - garażu
murowanego numer 319 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 56/22 arkusz
mapy 4 przy ulicy Szpitalnej w Czeladzi. W wyniku postępowania spadkowego po osobie fizycznej Gmina
Czeladź stała się właścicielem ½ ww. garażu oraz udziału w działce. Właściciel pozostałego udziału wystąpił
z wnioskiem o zakup udziału Gminy. Sprzedaż nieruchomości zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/74/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a), art. 40 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/74/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia 
zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata, wprowadza się 
następujące zmiany: w § 4 dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie: „3. Wyraża się zgodę Burmistrzowi na 
wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na cele poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych m.in. pod drogi dojazdowe, dojścia, schody, place, pod ogródki 
przydomowe, tereny zielone oraz pod tereny zabudowane garażami.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Tereny gminne wydzierżawiane są m.in. na cele: pod garaże (ok. 2,7 tys.m2), ogródki
przydomowe i tereny zielone (ok. 85 tys.m2), drogi dojazdowe, dojścia, place (ok. 9,3 tys.m2). W
większości przypadków tereny te włączone są do nieruchomości przyległych lub zabudowane
garażami blaszanymi, rzadziej murowanymi. Nieruchomości te nie są objęte inwestycjami
gminnymi, a gdyby zaistniała taka konieczność zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego i umów
dzierżawnych rozwiązanie dzierżawy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Zgodnie z posiadanymi kompetencjami Burmistrz Miasta wydzierżawia wyżej opisane działki na
okres do lat trzech. Burmistrz posiada też kompetencje do ich wydzierżawiania bez zgody Rady
na okres do lat dziesięciu w trybie przetargowym. W opisanych wyżej przypadkach zasadnym
jest zawieranie umów dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata na rzecz dotychczasowych
dzierżawców, co wymaga zastosowania trybu bezprzetargowego, który należy wyłącznie do
kompetencji Rady zgodnie z art.37 ust.4. Wobec powyższego zasadnym jest wprowadzenie
zmian do uchwały nr 74/V/21015 polegających na rozszerzeniu kopetencj9i Burmistrza zgodnie
ze złożonym projektem.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 79 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2,  położonej przy ul. Walnej 

w Czeladzi,  na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 79 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Walnej w Czeladzi, 
na cele: droga dojazdowa, dojście, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy
ul. Walnej w Czeladzi, oznaczonej jako część działki 79 arkusz mapy 21, o powierzchni 30m2, na
cele: droga dojazdowa, dojście.
Przedmiotowy teren włączony jest ogrodzeniem do posesji obejmującej zabudowaną działkę nr
73/2, stanowiącą własność dzierżawcy.
Oddanie w dzierżawę części działki 79 o powierzchni 30m2 umożliwia prawidłowe korzystanie
z posesji stanowiącej własnośćWnioskodawcy.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa
dzierżawy zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron
w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu
publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z
wykonywaniem zadań własnych Gminy.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres
10-ciu lat, na rzecz wnioskodawcy, części działki 79 arkusz mapy 21, o powierzchni 30m2, na
cele: droga dojazdowa, dojście, jest zasadne.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 132/1 arkusz mapy nr 20, o powierzchni 148m2,  położonej przy ul. Staszica 
w Czeladzi,  na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 132/1 arkusz mapy nr 20, o powierzchni 148m2, położonej przy ul. Staszica 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, droga dojazdowa,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie 
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Staszica
w Czeladzi, oznaczonej jako część działki 132/1 arkusz mapy 20, o powierzchni 148m2, na cele: tereny
zielone, droga dojazdowa.
Przedmiotowy teren leży poza pasem drogowym, przylega do zabudowanej nieruchomości obejmującej
działkę nr 15/2, będącej własnością dzierżawcy.
Oddanie w dzierżawę części działki 132/1 o powierzchni 148m2 umożliwia prawidłowe korzystanie z
posesji stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa dzierżawy zawiera
zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź
rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu
lat, na rzecz wnioskodawcy, części działki nr 132/1 arkusz mapy 20, o powierzchni 148m2, na cele: tereny
zielone, droga dojazdowa jest zasadne.
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Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 191/2 arkusz mapy nr 28,o powierzchni 100m2,  położonej przy ul. 
Wybickiego w Czeladzi,  na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 191/2 arkusz mapy nr 28, o powierzchni 100m2, położonej przy ul. Wybickiego 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul.
Wybickiego w Czeladzi, oznaczonej jako część działki 191/2 arkusz mapy 28, o powierzchni 100m2, na
cele: tereny zielone.
Przedmiotowy teren włączony jest ogrodzeniem do posesji obejmującej zabudowaną działkę nr 162/10,
stanowiącą własność dzierżawcy.
Oddanie w dzierżawę części działki 191/2 o powierzchni 100m2 umożliwia poprawienie warunków
zagospodarowania działki stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa dzierżawy zawiera
zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź
rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu
lat, na rzecz wnioskodawcy, części działki nr 191/2 arkusz mapy 28, o powierzchni 100m2, na cele: tereny
zielone, jest zasadne.
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Projekt

z dnia  18 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości 
stanowiącej działki nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr 120/7, 120/8, 122/8, 123/8, 175/8, 
175/10, 175/11, 175/13  arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 260m2, 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.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 
2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiącej działki nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr 120/7, 120/8, 122/8, 123/8, 175/8, 175/10, 
175/11, 175/13 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 260m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, na 
cele: pod parking, droga dojazdowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul.
Szpitalnej w Czeladzi, oznaczonej jako działki nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr
120/7, 120/8, 122/8, 123/8, 175/8, 175/10, 175/11, 175/13 arkusz mapy nr 13, o łącznej
powierzchni 260m2. Przedmiotowy teren przylega do działki nr 275, będącej własnością
dzierżawcy, na której posadowiony jest obiekt handlowy. Oddanie wnioskowanej do
wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, umożliwia prawidłowe
korzystanie z obiektu handlowego.Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego
terenu; ponadto umowa dzierżawy zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj.
za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem
wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji
na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na
okres 10-ciu lat, nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, oznaczonej jako działki
nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz część działek nr 120/7, 120/8, 122/8, 123/8, 175/8, 175/10,
175/11, 175/13 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 260m2, na rzecz wnioskodawcy, jest
zasadne.
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Projekt

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie powołania Komisji 
Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i  składu 

osobowego

Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z późn.zm.

Rada Miejska w Czeladzi ustala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/41/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. paragraf 1 ust.1 
otrzymuje brzmienie:

" § 1. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

1) Członek komisji- Andrzej Mentel

2) Członek komisji- Jarosław Deleska

3) Członek komisji-

4) Członek komisji-

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

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

z dnia  14 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2018 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo-
Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego

Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz.994 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr XV/225/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 
2015r w sprawie Uchwalenia Statutu Miasta Czeladź z póź. zm.

Rada Miejska w Czeladzi ustala co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/40/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. paragraf 1 ust.1 
otrzymuje brzmienie: 

"§1. Ustala się następujący skład osobowy komisji:

1) Członek komisji- Monika Pawlik

2) Członek komisji- Dariusz Pietrzykowski

3) Członek komisji- Andrzej Mentel

4) Członek komisji- Małgorzata Chojnacka

5) Członek komisji- Patrycja Juszczyk

6) Członek komisji- Wojciech Maćkowski

7) Członek komisji- Patryk Trybulec

8) Członek komisji- Dominik Penar

9) Członek komisji-Jolanta Moćko

10) Członek komisji- Marcin Gadecki

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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