
DU-RM. 0002.2.2019
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 21.03.2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
VI  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 27 marca  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 27 lutego 2019 r. 
4. Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej: 
4.1 DU-Or. 0057.2.2019

Informacja międzysesyjna za okres od 14.02.2019r.  do 14 marca
2019r.

4.2 Sprawozdanie Rady Miejskiej za okres od stycznia do lutego 2019r.

4.3. Protokół końcowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi 
z przeprowadzonej kontroli „ Kontrola wybranych przetargów, w 
których wartość przedłożonych ofert znacznie przekroczyła 
wartości założone w budżecie” 

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej

5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku 
- Straż Miejska 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

6. Projekt Nr DU 36
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 rok

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

7.
Projekt Nr DU 35
w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
Czeladź na lata 2019 – 2035 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

8.
Projekt Nr DU 37
w sprawie: emisji  obligacji  oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

9.

Projekt Nr DU 25 
w  sprawie:  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  realizacji  zadań  
z zakresu wspierania rodziny 2018 roku 

Komisja Polityki 
Społecznej, 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa

10.
Projekt Nr DU 28
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskie-

Komisja 
Finansowo- 
Budżetowa 
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DU-RM. 0002.2.2019
go na realizację zadania „Przebudowa
drogi powiatowej 4701S- ul. Katowicka w Czeladzi”

11.

Projekt Nr DU 29 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

12.
Projekt Nr DU 23  
w  sprawie:  zbycia  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  ozna-
czonej  numerem  działki  10/16  arkusz  mapy  58  o  powierzchni
0,0718 ha położonej przy ulicy Rzemieślniczej 20 w Czeladzi.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

13.

Projekt Nr DU 30  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do
gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości
oznaczonej jako dz. 54/2 arkusz mapy 55 o powierzchni 0,2346ha
położonej przy ul. Prostej w Czeladzi

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

14.

Projekt Nr DU 31 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 
nieruchomości w drodze darowizny działek oznaczonych 
numerami: 81/7, 91, 95 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 
2401 m2 położonych przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

15.

Projekt Nr DU 32
w sprawie: zamiany  nieruchomości  oznaczonej  numerem działki
55/16  arkusz  mapy  13 o powierzchni  223 m2  oraz  części
nieruchomości  oznaczonej  numerem  działki  54/1  arkusz  mapy
13 o powierzchni  około  230 m2  położonych  w Czeladzi  przy
terenie  tzw.  Szybu  Kondratowicz  stanowiących  własność  Gminy
Czeladź na część nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7
arkusz mapy 13 o powierzchni ok. 1900 m2 położonej  w Czeladzi
przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiącej własność osoby
fizycznej

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

16.

Projekt Nr DU 33
w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu
nieruchomości   działek  oznaczonych  numerami:  51/10,  151/2,
152/2 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położonych
na terenie tzw. Szybu Kondratowicz w Czeladzi

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

17.

Projekt Nr DU 26 
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

18. Projekt Nr DU 27 
w sprawie: określenia zasad i trybu  przyznawania i pozbawiania 
pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu
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19. Projekt Nr DU 34

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskie-
mu

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

20.
Projekt Nr DU 24
w sprawie: występowania mieszkańców Czeladzi z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą 

Komisja Statutowo
– Regulaminowa 

21. Zapytania i interpelacje radnych  
22. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady
23. Sprawy bieżące
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
    w Czeladzi 

Jolanta Moćko 

----------------------------------------------------------------------------------
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       Czeladź, dnia 14 luty 2019r. 
 
DU - Or. 0057.2.2019 
 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 14 luty 2019r. do 14 marca 2019r. 
 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 28.02.2019 r. wynosiła 30.138 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 50 osób, w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 315 osób. 
 
1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy. 
Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 
31.01.2019 r. wyniosła – 908 osób (w tym 481 kobiet). Bez prawa do zasiłku 
pozostają 802 osoby (w tym 411 kobiet). Analogicznie na dzień 31.01.2018 r. liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 1023 osoby (w tym 523 kobiety). 
Bez prawa do zasiłku pozostawało 910 osób (w tym 460 kobiet).  
Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 115 
osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 42.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 108 osób liczba bezrobotnych 
pozostających bez prawa do zasiłku. 
 
Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Powiatowym Urzędem Pracy  
w Będzinie na stażu w Urzędzie Miasta Czeladź przebywa 1 osoba, a w ramach prac 
interwencyjnych zadania wykonuje 1 osoba. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 3 
osoby skazane, wykonują kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne,  w tym 
1 osoba w Kopalni Kultury. 
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi, 2 
osoby wykonują prace społeczno – użyteczne, a 3 osoby odbywają staż. W Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 4 osoby wykonują prace społeczno – użyteczne.  
W Muzeum Saturn 11 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na cele 
społeczne. W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej na stażu od dnia 
12.03.2019 r. przebywa 1 osoba, prace społeczno – użyteczne wykonywały 2 osoby. 
Pracowało 11 osób skazanych (łącznie przepracowały 254 r-g). 
 
2. Wykonanie budżetu. 
2.1. Urząd Miasta. 
Dochody budżetu miasta do 31.01.2019 r. zrealizowano w wysokości 11.563.208,74 
zł, co stanowi 6,25% planowanych dochodów na 2019r., a wydatki wykonano  
na kwotę 9.057.855,31 zł, tj. 4,86 planu. 
 
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
28.02.2019 roku wyniosło 30.943.588,32 zł. 
 
2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wydatki wykonano na kwotę  1.616.174,33 zł, co stanowi 2,38% planu wydatków  
a dochody zrealizowano w wysokości  41.659,25 zł, tj.  15,90%. planu dochodów. 
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2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior. 
Wydatki wykonane na dzień 28.02.2019 r. wyniosły 387.528,34 zł. tj. 16,25 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 315.103,17 zł.,  
co stanowi 15,44% w stosunku do planu. 
 
2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pomoc Społeczna 
W zakresie zadań własnych w lutym br. wypłacono 6822 świadczenia dla 1010 osób, 
na kwotę 261.941,29 zł, która stanowi 9,17% rocznego planu wydatków na 2019r. 
Narastająco od początku 2019r. wydano 500.104,82zł, tj. 17,50% rocznego planu 
wydatków.  
 
Świadczenia Rodzinne 
Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację 
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego wydano kwotę 
546.440,54 zł. 
Od początku 2019 r. wydano kwotę 1.118.595,37 zł, co stanowi 19,68% 
planowanych wydatków na 2019 rok.  
W ww okresie wypłacono 1856 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 
i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz 
świadczenia rodzicielskiego dla 1175 osób. 
Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wydano kwotę 119.930 zł. 
Od początku 2019 r. wydano 244.210 zł, co stanowi 15,07% planowanych wydatków 
na 2019 r. 
W ww okresie wypłacono 271 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 
200 osób. 
Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń wydano kwotę 1.037.572,10 zł. 
Od początku br. wydano 2.088.460,00 zł, co stanowi 17,77% planowanych wydatków 
na 2019 rok. 
W ww okresie wypłacono 2085 świadczeń 500+. 
 
Dodatki mieszkaniowe 
Z tytułu dodatków mieszkaniowych w lutym 2019r. wypłacono 530 świadczeń, na 
kwotę 126.296,58zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 528 rodzin. Narastająco 
od początku br. wydano 252.060,50zł. 
 
Dodatek energetyczny 
Z tytułu dodatków energetycznych w lutym br. złożono 66 wnioski, na kwotę 
1.774,77zł. Narastająco od początku 2019r. wydano 1.774,77zł. 
 
Usługi opiekuńcze 
Podstawowe usługi opiekuńcze w lutym 2019r. wykonywały 22 opiekunki, dla 94 
osób, zrealizowano 2.843 godziny usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 66.257,29zł (środki własne).  
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze w lutym 2019r. wykonywały 2 opiekunki, dla 7 
osób, zrealizowano 84 godzin usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 2.100.00zł (środki zlecone). 
 
Domy Pomocy Społecznej 
W lutym 2019r. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wydano 
kwotę 260.130,79 zł (co stanowi 11,56% planu na 2019 rok) narastająco od początku 
2019 roku wydano kwotę 443.734,12zł (co stanowi 19,72%). 
W ww okresie poniesiono odpłatność za 106 osób przebywających w DPS. W tym  
w DPS Senior wydatkowano kwotę 69.633,14 zł dla 35 osób.  
 
2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 13.02.2019 r. do 14.03.2019 r. wyniosły  233.047,06 zł (łącznie od 01.01.2019 r. 
do 13.03.2019 r. – 457 035,12 zł), co stanowi 16,98 % planowanych przychodów  
na br. 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 
13.02.2019 r. do 14.03.2019 r. wyniosły 185.398,29,59 zł (łącznie od 01.01.2019 r. 
do 14.03.2019 r.  – 383 051,88 zł), co stanowi 14,01 % planowanych kosztów na 
2019r. 
 
2.6. Muzeum Saturn. 
Na 2019r. Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.375.000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 220.000 zł, a koszty poniesione za niniejszy okres 
sprawozdawczy 69.737,11 zł (ogółem od 01.01.2019 do 14.03.2019 r. koszty 
wyniosły 204.760,59 zł). 
 
2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2019r. do 13.03.2019r.  wyniosło 627.235,66 
zł, co stanowi 15,52% planu wydatków ogółem (4.042.460,00), a dochody 
zrealizowano w wysokości 24.872,03 zł, tj. 22,75% planu dochodu ogółem 
(109.300,00). 
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
Uchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2019 rok – dokonano zmian w budżecie. 
Uchwała nr V/58/2019 Rady Miejskiej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmian  
w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2035 – dokonano zmian w WPF. 
Uchwała nr V/59/2019 Rady miejskiej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – bieżąca realizacja. 
Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 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 –  
w realizacji; 
Uchwała nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerami działek 45/3 
arkusz mapy 13 o powierzchni około 820 m2 położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi 
– w realizacji. 
Uchwała nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 6/12 części prawa własności nieruchomości zabudowanej 
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położonej na działce 21/1 arkusz mapy 22 przy ul. Mysłowickiej 14 w Czeladzi –  
w realizacji;  
Uchwała nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerami działek 
39/23 arkusz mapy 42 o powierzchni około 90 m2 położonej przy ulicy Sosnowej  
w Czeladzi – w realizacji; 
Uchwała nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 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 ul. Szpitalnej w Czeladzi –  
w realizacji; 
Uchwała nr V/70/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr V/74/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad 
wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata – 
w realizacji; 
Uchwała nr V/71/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 79 arkusz mapy 21 o pow. 30 m2 , 
położonej przy ul. Walnej w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawartej po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość – w realizacji; 
Uchwała nr V/72/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 132/1 arkusz mapy 20 o pow. 148 m2 , 
położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawartej  
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość – w realizacji; 
Uchwała nr V/73/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 191/2 arkusz mapy 28 o pow. 100 m2 , 
położonej przy ul. Wybickiego w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy zawartej  
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość – w realizacji; 
Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości stanowiącej działki nr 111/9, 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 13 o łącznej 
powierzchni 260 m2 , położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, na podstawie kolejnej 
umowy zawartej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość – w realizacji. 
UCHWAŁA NR V/56/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r.  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 września 2019 r. 
Uchwała nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź  dla terenu 
pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką,  nasypem kolejowym, granicą 
administracyjną  z miastem Będzin – w realizacji, 
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2019 – w realizacji, 
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Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej 4700S- ul. Katowicka w Czeladzi” - w realizacji. 
 
4. Sprawy bieżące. 
4.1. Zamówienia publiczne. 
Urząd Miasta. 
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta udzielono 121 zamówień o wartości 
poniżej 30 000 euro każde, o łącznej wartości netto  251 636,25 zł.   
Od początku 2019 roku udzielono zamówień poniżej progu ustawowego,  
o sumarycznej wartości netto 1 200 810,12 zł w ilości 316 oraz podpisano 140 umów 
na wartość 1 392 849,00 zł. Od początku  2019 roku unieważniono 3 postępowania. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
W okresie międzysesyjnym udzielono 45 zamówień publicznych na kwotę: 28.552,40 
zł netto, w tym: 27 dostawy na kwotę 15.695,66 zł netto oraz 10 usług na kwotę      
12.856,74 zł netto. 
 
Muzeum Saturn. 
Od 01.01.2019 r. do 14.03.2019 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano  
60 dostaw na kwotę 31.623,27 zł  netto, 51 usług na kwotę 89.644,06 zł netto. 
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
14.02.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Usługi związane                      
z utrzymaniem terenów zieleni  w Czeladzi w 2019 roku.   
W zakresie części zadanie A – utrzymanie terenów zieleni miejskiej wpłynęły 2 oferty, 
najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Paweł Bednarek prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Paweł Bednarek z siedzibą  
w Mikołowie przy  ul. Orzechowej 31 z ceną 219.862,05 brutto.  
 
W zakresie części zadanie B – utrzymanie terenów zieleni parkowej wpłynęły 3 
oferty, najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Paweł Bednarek prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Paweł Bednarek z siedzibą  
w Mikołowie przy   ul. Orzechowej 31 z ceną 163.333,99 zł brutto. 
 
21.02.2019r. unieważniono postępowanie w zakresie zadania A – utrzymanie 
terenów zieleni miejskiej, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 214.000 zł brutto. 
 
08.03.2019r. rozstrzygnięto postepowanie w zakresie części zadanie B – utrzymanie 
terenów zieleni parkowej i jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez 
Pana Pawła Bednarek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi 
Transportowe Paweł Bednarek z siedzibą w Mikołowie przy ul. Orzechowej 31 z ceną 
163.333,99 zł. Dnia 14.03.2019r. zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą. 
 
21.02.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Remont widowni 
amfiteatru z wymianą nawierzchni ścieżek i chodników w Parku Grabek”.                            
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:                           
KRISBUD Sp. z o.o, ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia z ceną 2.088.733,05 zł brutto.  
12.03.2019r. rozstrzygnięto przedmiotowe postępowanie i wybrano ofertę 
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Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 19.03.2019r. zostanie zawarta 
umowa    z wybranym Wykonawcą. 
 
01.03.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Przebudowa ul. Spacerowej                         
w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną” Z uwagi na liczne pytania Wykonawców 
i konieczność udzielenia odpowiedzi na nie dnia 14.03.2019r. zostanie przesunięty 
termin składania ofert do dnia 20.03.2019r. (pierwotnie termin składania 
18.03.2019r.). 
 
11.03.2019r. z uwagi na kolejne pytania Wykonawców oraz konieczność 
wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej przedłużono termin składania 
ofert   w postępowaniu p.n. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R  
w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” do dnia 28.03.2019r. 
 
12.03.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Usługi związane z utrzymaniem terenów 
zieleni miejskiej w Czeladzi w 2019 roku”. Dnia 21.03.2019r. odbędzie się otwarcie 
ofert  w postępowaniu.    
 
12.03.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Budowa placu zabaw z siłownią 
plenerową przy ulicy Betonowej”. 27.03.2019r. odbędzie się otwarcie ofert                                
w postępowaniu. 
 
13.03.2019r. wszczęto postępowanie p.n. „Zamówienie z wolnej ręki – Remont 
chodnika przy ul. 17 – Lipca w Czeladzi”. Dnia 14.03.2019r. odbędą się negocjacje                        
z Wykonawcą zaproszonym do złożenia oferty w postępowaniu tj. Konsorcjum firm:                 
Vela Pro Sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom oraz Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ORION Krystyna Kołodziej, ul. Paderewskiego 1, 41-710 Ruda 
Śląska. 
                                                        
W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono 
zamówień na kwotę: netto:  6 521,07 zł, brutto: 7 925,75 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. 
Trwają prace porządkowe oraz usuwanie usterek. 
1. 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 oraz wodociąg. Pozostały do wykonania próby 
ciśnienia oraz odbiory techniczne. 
2. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wspólnej. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wspólnej. 
Termin składania ofert do 26.03.2019 r. 
3. Awaryjna wymiana kanalizacji ogólnospławnej w ul. Staszica. 
Ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie awaryjnej wymiany kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Staszica. Termin składania ofert do 14.03.2019 r. 
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4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 23 zarządzenia. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W opisywanym okresie wydano 4.644 decyzji, w tym: 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że w związku z realizacją 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie międzysesyjnym wydał 
42 decyzje z czego: 
- 31 przyznających 
- 3 odmowne 
- 7 uchylających 
- 1 ws nienależnie pobranych świadczeń 
ponadto wydano:  
- w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych - 69, 
- w sprawie przyznania świadczeń społecznych - 672, 
- w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych - 94, 
- w sprawie przyznania dodatków energetycznych - 66, 
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych - 2, 
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych – 8, 
- w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych -1, 
- inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
umarzające, bez rozpatrzenia - 51, 
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1, 
- w sprawie uznania bądź odmowy uznania dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych – 4, 
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 2, 
- w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 
Czeladzią – 12, 
- w sprawach związanych z DPS „Senior” – 7, 
- w sprawie podatku od nieruchomości – 3.568, 
- w sprawie ewidencji ludności – 7, 
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 14, 
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 9 
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 2 
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji - 1 
- o ustaleniu warunków zabudowy – 4, 
- na usunięcie drzew i krzewów – 3, 
- o podziale nieruchomości – 5. 
 
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. 
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 skierowano 7 wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego. 
Od 11 do 22 lutego 2019 r. zorganizowano „Harcerską Akcję Zima”. Z tej formy 
wypoczynku skorzystało 210 dzieci z czeladzkich szkół podstawowych. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom półkolonii wiele atrakcji m.in. wyjazd  
do papugarni, kina, kręgielni, wycieczkę do Muzeum Chleba  
i Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Zadanie zrealizowano zgodnie z Gminnym 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
Od 25 do 27 lutego 2019 r. na czeladzkim Rynku firma LUX MED Diagnostyka Sp.  
z o.o. wykonywała bezpłatne badania mammograficzne, w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Z badań skorzystało 182 kobiety. 
11 marca 2019 r. w Kopalni Kultury współorganizowano konferencję pt. „Zmiana stylu 
życia osób w wieku aktywności zawodowej szansą do walki z chorobami 
cywilizacyjnymi jakimi są otyłość i cukrzyca w XXI wieku”. W wydarzeniu wzięło 
udział ponad 100 mieszkańców Czeladzi. 
 
W ramach lokalnego Programu Czeladzki Senior 60+ wydanych zostało 1710 kart,  
a uczestniczy w nim 78 podmiotów oferujących ulgi i rabaty. 
 
W ramach trwania Programu Rodzinka 2+ wydano 1767 kart rodzinom, które 
mieszkają w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Rodziny  
te korzystają z różnych ulg oferowanych przez 48 Partnerów. 
 
Od 14 marca br. rozpoczyna się nabór projektów do programu Czeladzki Fundusz 
Senioralny. Celem jest dofinansowanie 5 najciekawszych projektów kwotą po 500 zł 
za każdy. Projekty realizowane będą od maja do października br.  
Trwają przygotowania do konkursu fotograficznego „Czeladzi Senior – fotograf”, który 
rozpocznie się 1 kwietnia br. W ramach Konkursu seniorzy będą mogli zgłosić 
maksymalnie jedno zdjęcie w jednej z dwóch kategorii:  
 I kategoria: wspomnienia z wakacji, 
 II kategoria: rodzina, przyjaciele.  
W ramach przedsięwzięcia Strefa Relaksu realizowane są: 
 zajęcia Tai -Chi (w każdy piątek),  
 spotkania muzyczno - taneczne pod nazwą „Pląsik 60+” (raz w miesiącu).  
 
Systematycznie wysyłane są SMS / dla Seniora z informacjami o wydarzeniach które 
odbywają się w Czeladzi. 
Na bieżąco uzupełniana jest strona www.wsparcieczeladz.pl i Facebook Czeladź dla 
Seniora. 
W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz 
Miasta Czeladź przyznał dotacje celowe następującym organizacjom pozarządowym: 
z dziedziny: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowiec dotacja w wysokości  
4.240,00 zł na realizację zadania: Program „Czeladzki Fundusz Senioralny” - 2 
edycja. 
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości  
8.420,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne rodzin  
w sytuacjach kryzysowych oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społeczno-
emocjanalnego. 
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 Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 8.980,00 zł na realizację 
zadania: Wsparcie dziecka i rodziny w kryzysie.  
 Stowarzyszenie Twórczych Umysłów dotacja w wysokości 10.640,00 zł  
na realizację zadania: Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej. Działania  
w zakresie integracji i reintegracji społecznej na rzecz rodzin w tym dzieci i ich 
otoczenia. 
z dziedziny „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” 
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości  
15.850,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci  
i ich rodziców w procesie edukacji i wychowania.  
z dziedziny „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
 Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi dotacja w wysokości 3.760,00 zł  
na realizację zadania: Wydawnictwo „Zeszyty Czeladzkie” nr 23. 
 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego dotacja w wysokości 
1.800,00 zł na realizację zadania: Jubileuszowe Interdyscyplinarne Warsztaty 
Artystyczne 2019. 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu dotacja w wysokości  
3.180,00 zł na realizację zadania: „Z najmłodszymi przez Czeladź”. 
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego dotacja w wysokości 6.325,00 zł na realizację zadania: Działalność 
Zespołu Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz”. 
 Towarzystwo Powszechne Czeladź dotacja w wysokości 19.360,00 zł  
na realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz. 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA dotacja  
w wysokości 2.931,60 zł na realizację zadania: VIII Czeladzkie Spotkania Plenerowe 
Osób Niepełnosprawnych.  
 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej dotacja w wysokości 16.870,00 zł na realizację zadania: 
Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu 
mażoretek. 
 
6 marca br. upłynął termin konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Czeladzi w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania 
pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe - 
żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich uwag dotyczących 
wprowadzenia zmian do ww. projektu.  
 
W ostatnich dniach lutego br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosiło wyniki konkursu kolejnej edycji Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019. Zgodnie ze złożonymi 
ofertami konkursowymi Miasto Czeladź w 2019 roku otrzyma dofinansowanie  
ze środków budżetu państwa w wysokości 146.064 zł z czego:  
 kwota dofinansowania w wysokości 45.264 zł przeznaczona zostanie  
na utworzenie w Żłobku Miejskim 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 oraz na ich funkcjonowanie od września br. 
 kwota dofinansowania w wysokości 100.800 zł przeznaczona jest  
na funkcjonowanie w Żłobku Miejskim 56 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
które w latach minionych zostały utworzone w ramach poszczególnych edycji 
Programu rządowego MALUCH. 
 
 



 10 
 

 

Żłobek Miejski w Czeladzi 
Obecnie do Żłobka uczęszcza 104 dzieci. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 3 osoby odbywają prace 
społeczno – użyteczne. 
W okresie od 14 lutego do 14 marca 2019 r. w Żłobku zorganizowano takie 
uroczystości jak: 
 „Walentynki” 
 „Dzień Listonosza” 
 „Dzień dziewczynek”. 
 
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi - Dział 
ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w ramach akcji „Ferie w mieście 2019” 
w dniach 11.02.2019r. do 22.02.2019r. realizował zajęcia dla uczestników „Programu 
Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej Kreatywna PIASKownica”.  
Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem realizowane były: warsztaty 
kulinarne; zajęcia artystyczno-twórcze RAZ, DWA, TRZY TWORZYSZ TY; zajęcia 
profilaktyczno-edukacyjne; zajęcia plastyczne; gry zabawowe z elementami edukacji 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Dzieci poznały zasady 
bezpieczeństwa zimą. Dnia 11.02.2019 r. odbył się bal karnawałowy dla dzieci oraz 
ich rodzin.  
 
W ramach integracji międzypokoleniowej obyły się zajęcia z Klubem Seniora „Wrzos” 
pt.: „Kreatywność w każdym wieku” - spotkanie z doradcą zawodowym 
(12.02.2019r.); „Serduszko puka w rytmie cza cza” - zabawa walentynkowa 
(14.02.2019r.); „Kolorowy raj artysty – łapacze snów” - zajęcia plastyczne 
(18.02.2019 r.) 
W ramach akcji odbyły się następujące wycieczki: 
1. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach – spektakl „Calineczka” oraz 
warsztaty muzyczne dn.13.02.2019r. 
2. Kopalnia Kultury w Czeladzi – seans filmowy „Shrek Forever” dn.15.02.2019r.  
3. Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach dn. 20.02.2019r.  
4. Kopalnia Kultury w Czeladzi – seans filmowy „Jak wytresować smoka 2” 
dn. 22.02.2019r.  
 
Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z Będzina oraz 
Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej odbyły się 
warsztaty w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 z przedsiębiorczości 
dla najmłodszych prowadzone przez doradcę zawodowego w okresie od 19 do 
21.02.2019r., w których uczestniczyło 17 osób w wieku od 6 do 15 lat. Koszty 
organizacji wyniosły 535 zł. 
 
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
Klub Seniora „ Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi i skupia 28 członków (25 kobiet i 3 mężczyzn) dysponujących 
dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. 
Klub jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy 
zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Spędzenie wolnego czasu wśród 
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 
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korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalniają procesy starzenia. 
Zajęcia cykliczne: zajęcia plastyczne, manualne, gry planszowe, zajęcia muzyczne, 
wspólne śpiewanie przy gitarze, rekreacyjno – ruchowe, spacery, nording walking, 
zajęcia psychologiczne oraz kulinarne. 
 
Zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z miasta Czeladź.(Pracownia Orange) 
1. Warsztaty arteterapii - „Odkrywanie i wzmacnianie zasobów - Album Budujących 
Myśli” 
2. Warsztaty arteterapii - „Czego możemy uczyć się od siebie” 
3. Zabawa walentynkowa „Serduszko puka w rytmie cza cza ...” 
4. Zajęcia plastyczne z dziećmi Kreatywnej Piaskownicy -„Kolorowy raj artystów” 
(wykonywanie łapaczy snów)  
5. Warsztaty arteterapii - Moja wewnętrzna równowaga, czy muszę gonić szczęście? 
6. Zajęcia muzyczne - „ Zimowe szlagiery” . 
 
4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
Przeprowadzono ogółem 192 interwencji, nałożono ogółem 14 mandatów na kwotę 
1850 zł, w tym:  
Z Art.431 ust.1Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi 
– 6 na kwotę 600 zł, z Art.51§1 KW zakłócanie porządku publicznego - 1 na kwotę 
200 zł, z Art.191 Ustawy o odpadach - 3 na kwotę 300 zł, z Art.145 KW – 
zanieczyszczenie miejsca publicznego - 3 na kwotę 650 zł oraz z Art.10 ust.2a w 
związku z gminnym regulaminem - 1 na kwotę 100 zł. Pouczono 48 osób, 
sporządzono 5 wniosków do Sądu. Wylegitymowano 72 osoby. Skontrolowano 138 
razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń i przestępstw. Wykonano 20 
konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 20 razy  pomocy Wydz. 
UMC i innym jednostką. 
Doprowadzono: do Schroniska dla osób bezdomnych 2 osoby, do Izby Wytrzeźwień - 
7 osób, do Pogotowia Ratunkowego - 2 osoby, do Komisariatu Policji w Czeladzi 3 
sprawców przestępstwa oraz 3 osoby poszukiwane. 
 
4.6. Oświata. 
Przygotowano materiały z Referatu Edukacji do raportu o stanie gminy za 2018 rok. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku podpisano umowę o przyznaniu 
dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu 2019, a w ramach jej 
realizacji umowę na organizację i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży oraz innych grup na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Czeladzi przy ul. Staszica 47. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 1 
 W grupie pięciolatków zrealizowano program Kraina Świetlików - innowacyjny 
projekt profilaktyczny i edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, 
którego zadaniem jest edukacja emocjonalna; 
 Odbyło się szkolenie dla całego personelu przedszkola z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej; 
 Rozpoczęto rekrutację do przedszkola. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 
 Realizowano program innowacyjny „Hello Scratch Jr.” (dotyczy 
programowania i tworzenia własnej gry platformowej); 
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 Realizowano Program Nauczania Podstaw Programowania dla dzieci w wieku 
5 - 7 lat, Program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, projekt wojewódzki 
„Klub zdrowego przedszkolaka”, innowacyjny program profilaktyczny i edukacyjny 
KRAINA ŚWIETLIKÓW; 
 Odbył się Dzień Otwarty dla przyszłych przedszkolaków; 
 Obchodzono: Dzień Kobiet, Powitanie wiosny; 
 Odbyły się warsztaty w mobilnym planetarium oraz pokaz drapieżnych ptaków; 
 Przedszkolaki brały udział w przedstawieniach teatralnych; 
 Przedszkole uczestniczyło 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; 
 Rozpoczął się nabór na nowy rok szkolny 2019/20. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 5 
 Odbyło się szkolenie wszystkich pracowników przedszkola z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy; 
 Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Czeladzi  
w ramach akcji „Bezpieczne przedszkole”; 
 Odbywały się cykliczne zajęcia czytelnictwa z udziałem rodziców; 
 Odbywały się cykliczne zajęcia o charakterze patriotycznym „Polska – moja 
ojczyzna”. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 7 
 Przeprowadzono zbiórkę karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt  
w Sosnowcu; 
 Zorganizowano pokaz prezentacji multimedialnej na temat sposobów 
zdrowego odżywiania „Odżywiaj się zdrowo”, a także prezentacji multimedialnej 
„Bezpieczne ferie”; 
 Kontynuowano „Czytanie na dywanie”, tj. czytanie przez rodziców i dziadków 
we wszystkich grupach wiekowych; 
 Kontynuowano comiesięczne spotkania czytelnicze z Miejską Biblioteką 
Publiczną; 
 Przedszkolaki uczestniczyły w zabawie karnawałowej w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Czeladzi; 
 Przedszkole uczestniczyło w akcji „Pocztówkowe przedszkole” - wymiana 
pocztówek z przedszkolami z całej Polski; 
 Kontynuowano zajęcia z cyklu „Kraina Świetlików” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Moc Wsparcia; 
 Przedszkole uczestniczyło w akcji „Ręka w łapę” - odwiedziny psa  
ze Stowarzyszenia: „Nadzieja na dom”; 
 Obchodzono Międzynarodowy Dzień Pizzy, a także Tłusty Czwartek; 
 Odbyły się warsztaty „Ratujmy pszczoły” - świat pszczół pokazany na żywo; 
 W ramach prac interwencyjnych zawarto 2 porozumienia. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 
 Rozpoczął się nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 i będzie 
trwał od 04 do 29 marca 2019 roku; 
 Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Przedszkole Młodych 
Patriotów” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego; 
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 Zorganizowano w Hali MOSiR w Czeladzi bal karnawałowy dla dzieci i ich 
rodziców; 
 Dwie grupy uczestniczyły w przedstawieniu Interaktywnym „Tesla vs Markoni” 
na Uniwersytecie Śląskim Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. 
 Odbyły się warsztaty antysmogowe pod hasłem „Dzieci i smog”, 
zorganizowane przez Będziński Alarm Antysmogowy; 
 Zakończył się cykl spotkań Muzycznych w Filharmonii w Katowicach; 
 Odbyło się przedstawienie teatralne; 
 Dzieci z wszystkich grup brały udział w konkursach plastycznych (miejskich, 
powiatowych i ogólnopolskich). 
 
Przedszkole Publiczne Nr 10 
Sukcesy dzieci, przedszkola: 
 Nagrody i wyróżnienia za udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. 
Informacje dodatkowe, wydarzenia: 
 Zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców; 
 Zorganizowano Dzień Kota, Walentynki oraz Tłusty Czwartek; 
 Przedszkolaki wzięły udział w spektaklu teatralnym na terenie przedszkola; 
 Zorganizowano wycieczkę do Kopalni Kultury na przedstawienie teatralne. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 
 Odbyło się spotkanie najstarszych grup z przedstawicielem Straży Miejskiej w 
Czeladzi (Bezpieczny Przedszkolak); 
 W ramach integracji społeczności przedszkolnej zorganizowano spotkanie 
„Witamy wiosnę”; 
 Przedszkolaki wzięły udział w przedszkolnym konkursie o zdrowiu „Turniej 
wiedzy o zdrowiu” - „Przedszkolaki dbają o zdrowie”; 
 Odbyła się wycieczka autokarowa na musical „Co w trawie piszczy” w Domu 
Kultury w Chorzowie oraz do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na przedstawienie 
„Zwierzęta Doktora Dolittle”; 
 Zorganizowano „Dzień Otwarty” – dla kandydatów na przedszkolaka; 
 Prace społecznie – użyteczne: 1 osoba. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Sukcesy uczniów: 
 I miejsce w kategorii Sportowiec Junior Roku – chłopcy w powiecie będzińskim 
w konkursie Sportowiec Roku 2018 Województwa Śląskiego zorganizowanym przez 
Dziennik Zachodni; 
 I miejsce w kategorii Sportowiec Junior Roku – dziewczęta w powiecie 
będzińskim w konkursie Sportowiec Roku 2018 Województwa Śląskiego 
zorganizowanym przez Dziennik Zachodni. 
Informacje dodatkowe: 
 Zorganizowanie XVII Rejonowego Konkursu Humanistycznego; 
 Udział uczniów w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”; 
 Zorganizowanie etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Czeladzi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
Sukcesy uczniów: 
 IV Grand Prix w badmintonie: kl. I – IV dziewczęta – II miejsce; 
 kl. V – VI dziewczęta – I, II, III miejsce; 
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 kl. VII – VIII i G dziewczęta – I, II miejsce; 
 kl. I – IV chłopcy – II miejsce; 
 kl. V – VI chłopcy – I, III miejsce; 
 I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w piłce ręcznej chłopców – organizator 
SP 2; 
 I miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w koszykówce chłopców – 
organizator SP 2; 
 II miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w koszykówce chłopców – 
organizator SP 2; 
 I miejsce kl. VII , VIII, III G w miejskich igrzyskach młodzieży szkolnej  
w siatkówce chłopców; 
 I miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w tenisie stołowym dziewcząt – 
organizator SP 2; 
 V miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w tenisie stołowym chłopców – 
organizator SP 2; 
 I miejsce kl. VII , VIII, III G w miejskich igrzyskach młodzieży szkolnej  
w siatkówce dziewcząt – organizator SP 2. 
Informacje dodatkowe/wydarzenia: 
 Nauczyciele SP 2 jako MSZS w Czeladzi byli organizatorami 2 turnusów 
zimowiska narciarskiego w Białce Tatrzańskiej dla 73 uczestników; 
 8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się 
uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej podsumowująca 
projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019, na której Szkoła Podstawowa Nr 2 
odebrała tytuł „Szkoły Niepodległej”; 
 Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla 
Niepodległej. ZHR zaproponował społeczeństwu oraz własnej organizacji szeroki 
program wychowawczy „Niepodległa 1918-2018”. Konkurs „Szkoła Niepodległej” był 
jego elementem i trwał  
od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku – SP 2 w Czeladzi nadano 
zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej”; 
 Na terenie SP 2 w Czeladzi odbywała się w czasie ferii zimowych Harcerska 
Akcja Zimowa; 
 W dniach 5 - 8 marca SP 2 wraz z MCKS Czeladź, Miastem Czeladź i MOSiR 
w Czeladzi była organizatorem XII edycji Festiwalu Siatkówki – Czeladź 2019.  
W zmaganiach wzięło udział ok.400 zawodniczek z województwa śląskiego  
i małopolskiego; 
 Awans ucznia SP 2 do Finału Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z fizyki; 
 Nauczyciele SP 2 zorganizowali zabawę integracyjną „Shek 5 – gdzie są moje 
dzieci?” dla oddziału integracyjnego Przedszkola Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 6  
w Czeladzi; 
 12.03.2019 r. SP 2 będzie organizatorem Miejskiego Konkursu 
Recytatorskiego „OKR”. 
 
Prace społeczno-użyteczne 
 2 osoby oddelegowane na staż z Urzędu Pracy; 
 2 osoby oddelegowane na staż z MOPS-u. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Osiągnięcia szkoły: 
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 I miejsce w XVII Rejonowym Konkursie Humanistycznym „W tajemniczym 
świecie”; 
 III miejsce w V Regionalnym Konkursie Czytelniczym „W kręgu bohaterów 
powieści Alfreda Szklarskiego”; 
 I miejsce w powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „English is easy”; 
 III miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – siatkówka dziewcząt; 
 III miejsce w Grand Prix Czeladzi w badmintonie. 
Informacje dodatkowe: 
 Odbyły się szkolne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
(etap gminny); 
 Szkoła nawiązała współpracę z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu – akcja 
zbierania nakrętek; 
 16 marca uczniowie wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie 
Matematycznym „Matematyka ze Stasiem” – organizator IV LO Sosnowiec. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
Wydarzenia: 
 Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. 
polskiego; 
 Udział w XI regionalnym konkursie na wiersz o miłości lub przyjaźni; 
 Odbyła się lekcja w kinie kl. III; 
 Wyjazd do NOSPR-u na koncert kl. I; 
 Odbył się bal karnawałowy kl. I. 
Informacje dodatkowe: 
 Wykonywano prace remontowo–adaptacyjne wynikające z bieżących potrzeb 
szkoły, przygotowanie sali dla kl. I; 
 Dwie osoby wykonują prace społeczno-użyteczne. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Konkursy: 
 I miejsce - Powiatowy konkurs języków obcych - j. hiszpański; 
 III miejsce – Powiatowy konkurs języków obcych - j. niemiecki; 
 I miejsce Regionalny Konkurs – „Literacka zimówka”; 
 II miejsce Zawody miejskie – siatkówka chłopcy; 
 II miejsce Zawody miejskie - siatkówka dziewcząt. 
Szkolne wydarzenia: 
 Zorganizowano „Wieczorek teatralny” dla społeczności lokalnej dzielnicy 
Piaski; 
 Zorganizowano konkursy szkolne: Polska Macierz Szkolna, z j. polskiego, 
matematyki, sportowe, j. angielskiego, historii, na Maskotkę Szkoły, fotograficznego 
„Zima w mieście” oraz konkursy plastyczne. 
Projekty: 
 Realizacja Ogólnopolskiego Projektu IPN „Kamienie pamięci” – 
przedstawienie czeladzkiego bohatera na arenie ogólnopolskiej – praca uczniów 
klasy VII; 
 Rozpoczęto projekt „Szkoła dobrego wychowania”; 
 Rozpoczęto szkolenia kadry pedagogicznej w ramach projektu Erasmus+ 
„Języki kluczem do otwartego świata” - nauka i doskonalenie znajomości j. 
angielskiego – udział 5 nauczycieli w kursie języka angielskiego na Malcie – 
przygotowującym do nauczania dwujęzycznego; 
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 Pozyskano środki pozabudżetowe 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 – rozpoczęcie cyklu zajęć. 
Prace remontowe podczas ferii zimowych: 
 Generalny remont klasy lekcyjnej; 
 Malowanie korytarza na parterze; 
 Zorganizowano „strefę rekreacji” dla uczniów SP 5 – namalowanie gier 
podłogowych (nauczyciel plastyki), piłkarzyki, strefa artystyczna (farba tablicowa 
ścienna); 
 Prace konserwatorskie i porządkowe. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Sukcesy: 
 III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w Mini Piłce Ręcznej 
Dziewcząt; 
 I miejsce w XVIII edycji Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla szkół 
podstawowych. 
Społeczne: 
 Szkoła przystąpiła do systemu mLegitymacji, dzięki któremu istnieje 
możliwość pobrania aplikacji mlegitymacja szkolna na smartfon. 
Wydarzenia:  
 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – organizacja szkolnego konkursu: 
recytatorskiego, krasomówczego oraz konkursu polonistyczno-plastycznego 
dotyczącego związków frazeologicznych. 
Do prac społecznie użytecznych zostały skierowane 2 osoby. 
 
4.7. Kultura i sport. 
Urząd Miasta. 
14.02.2019 r. - współorganizacja uroczystości upamiętniających 74. rocznicę powrotu 
czeladzkich dzieci z hitlerowskiego obozu w Potulicach  
18.02.2019 r. - dokumentacja fotograficzna inauguracji II turnusu „Harcerskiej Akcji 
Zima 2019”  
22.02.2019 r. - dokumentacja fotograficzna inauguracji II turnusu „Harcerskiej Akcji 
Zima 2019”  
01.03.2018 r. - organizacja uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
Od 14 lutego 2019 r. do 14 marca 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 jedno wydanie 
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 



 17 
 

 

- Kreta – starożytność i współczesność – wykład dra Antoniego Winiarskiego  
- Judaika na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - prezentacja Grzegorza Onyszki – 
PTTK Sosnowiec 
- Kuba – wyspa rumu, cygar i salsy – prezentacja Ziemowita Mazura 
- Dzień Kobiet i Kobietek: 
w programie: spotkanie z Hanną Diktą – autorką powieści i poezji; warsztaty pilatesu 
i jogi z Studio Sylwetki Dreamfit Joanna Lis; warsztaty salsy z Ziemowitem Mazurem; 
spotkanie z dr Anną Kowalczyk – nauka samobadania piersi; MButik – wiosenna 
moda dla kobiet; warsztaty rękodzieła: wiosenne wianki - Czeladzianka HandMade; 
Marlena Ślósarczyk Cud – Miód – Malina Dietetyka Kliniczna: analiza składu ciała, 
porady dietetyczne; Agnieszka Myślak – porady kosmetyczne i wizaż dla kobiet; 
Salon Wyposażenia Wnętrz Justyna Wodecka – warsztaty dla dzieci: pudełka na 
skarby; EMIland – warsztaty papierowej biżuterii dla dzieci; Dieta na 5 – catering 
dietetyczny – pakiety dietetyczne dla uczestników 
W Obiektywie Życia, czyli Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce – Z karnawałem 
przez świat 
 
Planowane: 
- 19.03.2019 - Jak zwiedzać świat z pustym portfelem – spotkanie z Karoliną Glinką 
- 21.03.2019 - Z zagłębia pod Tomaszów Lubelski – krajoznawczo i historycznie: jak 
we wrześniu 1939 r. Zagłębiacy walczyli z Niemcami – prezentacja Marcina Tutaja 
- 25.03.2019 – Czeskie uzdrowiska – Karlove Vary – spotkanie i pokaz multimedialny 
Małgorzaty i Sylwestra Borków 
- 26.03.2019 – Spotkanie z Przemkiem Corso – promocja najnowszej powieści 
Tajemnica Miasta (tytułowe miasto to Czeladź) 
- 28.03.2019 – WieleKropek – wernisaż wystawy grafik i rysunków Anety Formickiej 
 
B.  Warsztaty. 
- MiksSenior –  warsztaty dla seniorów - 1 spotkanie  
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich: warsztaty rękodzieła- 1 spotkanie (Łapacze 
snów)  
- Nie tylko dla kobiet – warsztaty rękodzieła 
- Kobiety – kobietom: Warsztaty asertywności – prowadzenie Edyta Walicka 
 
C.  Wystawy.   
- Sfotografowane smakuje lepiej – wystawa Magdaleny Batko-Grados i Agaty Grados 
z cyklu Zagłębie Pasjonatów (04.02- 15.03.2019) 
- Podróże w obiektywie Wojciecha Skórki – Wyspy Kanaryjskie (11.02 – 16.03.2019) 
- WieleKropek – wystawa grafik i rysunków Anety Formickiej (20.03. - 28.04.2019) 
 
D.  Wystawki. 
- Wystawki okolicznościowe - 4  wystawki, m.in.: Romantyk, autor Irydiona  
i NieBoskiej komedii – Zygmunt Krasiński; Światowy Dzień Dinozaura; Pierwsza 
feministka w Polsce – Narcyza Żmichowska; Walentynki – zakochaj się w książce; 
wszystkie agendy biblioteczne. 
  
E.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
- Ferie w Bibliotece: Teatralne rozmaitości; Kolorowy widok z okna - papierowe 
witraże; Tajemnica deszczowego lasu; Karnawałowy zawrót głowy; W indiańskiej 
wiosce; W dalekim kosmosie - cykl zajęć plastyczno - literackich dla dzieci- Centrala 
- Ferie w Bibliotece: Mądrzy cyfrowi - cykl zajęć dla młodzieży OWDiR) - Filia 1 
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- Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -  
2 spotkania; wszystkie agendy biblioteczne 
- Zajęcia literacko - plastyczne dla przedszkoli i szkół -  3 spotkania; Miś w białym 
futerku; Gwary w języku polskim; Dzień Kobiet; wszystkie agendy biblioteczne 
- Lekcje biblioteczne: Mądrzy cyfrowi w świecie wartości  
- Kartka, kredki i skarpetki – 1 spotkanie; zajęcia dla dzieci 5-10 lat 
- Spotkania za regałem: W świecie pingwinów -1 spotkanie; zajęcia dla dzieci 5-12 lat 
 
F. Inne. 
- Podwieczorek z planszówką - 1 spotkanie dla seniorów  
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
- Co w książkach piszczy? - słuchanie audiobooków w DPS Senior – 4 spotkania 
G. Uniwersytet Trzeciego Wieku.   
 
Komputer bez barier wiekowych: podstawy obsługi komputera (biblioteka) - 3 
spotkania 
Komputer bez barier wiekowych: Już coś potrafię, ale chcę więcej GR2/GR 
3(biblioteka) -  6 spotkań 
Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) - 9 spotkań 
Zajęcia z dietetykiem (biblioteka) - 2 spotkania 
Kurs tańca liniowego (sala baletowa MOSiR) – 9 spotkań 
Kurs języka niemieckiego (biblioteka) - 4 spotkania 
Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) - 5 spotkań 
Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/SP 2 Czeladź) - 17 spotkań 
Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2/GR3 (SP 4 Czeladź) - 9 spotkań 
Kurs języka włoskiego GR1/GR2 (biblioteka) - 4  spotkania 
Wykłady WSB + dodatkowe (GSW Elektrownia/Kopalnia Kultury) – 1 wykład 
Zajęcia Chodź na kijki (Czeladź Rynek) - 4 spotkania 
Joga dla Seniora (SP 4 Czeladź) - 5 spotkań 
Zumba dla Seniora (ZSOiT w Czeladzi ) - 2 spotkania 
Zajęcia na basenie GR1/GR2/GR3 (SP 5 Czeladź) - 6 spotkań 
Zajęcia międzypokoleniowego teatru przy UTW (biblioteka/ Kopalnia Kultury) - 4 
spotkania 
WYKŁADY UTW OD 14.03.2019 DO 27.03.2019  
20.03.2019 r. - Pranie mózgu. O manipulowaniu umysłem słów kilka dr n. hum. 
Radosław Molenda, Kopalnia Kultury w Czeladzi 
 
H. Kopalnia Kultury. 
Wydarzenia:  
14.02 - 22.02.2019 – Ferie Kinowe w Kopalni Kultury (2 seanse dziennie) 
16.02.2019 r. - Poranek Teatralny 
22.02.2019 - Koncert Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele 
23.02.2019 r. - Poranek Filmowy 
27.02.2019 r. - Wykład UTW 
2.03.2019 r. - Wykład Uniwersytetu Dziecięcego WSB 
3.03.2019 r. - Spektakl teatralny dla dorosłych Symulacja 
7.03.2019 r. - Seans filmowy dla Stowarzyszenia Ostoja 
8.03.2019 r. - Koncert zespołu Albo i Nie 
9.03.2019 r. - Poranek Muzyczny z Filharmonią 
11.03.2019 r. - Konferencja: Otyłość i cukrzyca to epidemie XXI w. 
12.03.2019 r. - Gminny Konkurs Recytatorski  
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Kino Kopalni Kultury: 42 seanse filmowe 
Cyklicznie: 
- rytmika dla dzieci 
- próby Chóru Kopalni Kultury 
 
H.  Czytelnictwo. 
Do 28 lutego 2019 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 3.579 
czytelników, z czego 937 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili 
bibliotekę 15.174 razy, wypożyczyli 26.469 książek, udzielono im 1.174 informacje  
i udostępniono  3.313 egzemplarze czasopism. Wypożyczono również 730 płyt CD  
i zbiorów specjalnych oraz 255 kaset „książki mówionej”. Od początku roku  
z Internetu skorzystało 613 osób.   
                                                                                                                                                                                                                                                            
Do 14 marca 2019 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 661 wol. książek  
(z darów 186) o wartości 14.855,83 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 12 egz. 
zbiorów specjalnych – audiobooków  na kwotę  233,40  zł.   
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 13.03.2019 r. 
zawierała 120.414 opisów inwentarzowych ( od stycznia 2019 r. wprowadzono  1.439 
opisów). 
 
Muzeum Saturn. 
Informacje o organizowanych imprezach kulturalnych (z uwzględnieniem 
najważniejszych wydarzeń do dnia sesji) 
 
A. Wystawy  
Pałac pod Filarami:  
- 18.01.2019  – 10.03.2019 – „Fotograf pod Grunwaldem” – wystawa fotografii 
Mariusza Skomry wzbogacona zbiorami Konfraterni Mieszczańskiej "Samubus 
Nigra". 
- 19.02.2019 – „Dzieci Potulic” – okolicznościowa ekspozycja   
- 15.03.2019  – 05.05.2019 – „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź 
– początek XX wieku.” – wystawa fotograficzna. Wernisaż 15.03.2019 r. 
 
GSW „Elektrownia”: 
 
- 14.02.2019  – 29.03.2019 r. - „Zachwyt” – wystawa malarstwa prof. Grzegorza 
Ratajczyka. Wernisaż wystawy w dniu 14.02.2019 r. 
 
B. Koncerty  
Pałac pod Filarami 
- 22.02.2019  - Chopinowski recital fortepianowy Anny Lipiak i Grzegorza Niemczuka 
– w ramach z cyklu Muzyczne Piątki 
- 15.03.2019 - koncert Katarzyny Merty (skrzypce) i Konrada Merty (akordeon) 
podczas wernisażu wystawy „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta” 
- 29.03.2019  - „G.Verdi. Operowe fascynacje. Pieśni, arie i duety operowe” – koncert 
Jarosława Wewióry, Ewy Banasiak i Haliny Mansarlinskiej – w ramach cyklu 
Muzyczne Piątki 
 
GSW „Elektrownia” 
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- 14.02.2019   – Koncert Laureata Festiwalu Rawa Blues 2018 – zespołu KSW 4 
Blues  uświetniający wernisaż wystawy malarstwa prof. Grzegorza Ratajczyka pt. 
„Zachwyt” 
- 16.03.2019.  – Koncert Chóru Gospel Dotyk Nieba 
 
C. Wykłady i prelekcje 
Pałac pod Filarami: 
- 28.02.2019  - „Danuta Siedzikówna Inka – życiorys pisany patriotyzmem” - wykład 
dr Kornelii Banaś z IPN Oddział Katowice 
 
Muzealna Akademia Seniora (zajęcia prowadzone przez pracowników Muzeum 
Saturn) 
- 20.02.2019 - „Historia czeladzkich ulic” – Anna Binek-Zajda 
- 19.03.2019  - „Od kolekcji prywatnych do zbiorów muzealnych. Krótka historia 
muzealnictwa” –Dobrawa Skonieczna-Gawlik 
 
GSW „Elektrownia”: 
- 22.02.2019 – „Europejka w Arabii czyli świat arabski oczami Innego”  prowadząca: 
Dominika Szymańska 
- 21.03.2019  – „Chorwacja opowiedziana od kuchni – o codziennym życiu  
w niezwykłym kraju” prowadząca: Katarzyna Baczyńska 
 
D. Warsztaty  
Pałac pod Filarami: 
 
Muzealny Klub Juniora – warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik 
- 10.03.2019 -„Faktura, struktura”  
 
GSW „Elektrownia”: 
Warsztaty plastyczne dla dzieci – prowadzenie Lucyna Mroczek-Szymańska 
- 19.02.2019  – „Historia sztuki w pigułce” w ramach akcji „Ferie w Czeladzi” 
- 21.02.2019  – „Historia sztuki w pigułce” w ramach akcji „Ferie w Czeladzi” 
 
E. Wydarzenie okolicznościowe 
- 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 
- Album fotografii „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź – początek 
XX wieku” 
- Informator muzealny „Oficyna Saturnowska” (1/2019) 
- Publikacja jubileuszowa „10 lat Muzeum Saturn w Czeladzi” 
 
 
G. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie: 
GSW „Elektrownia” 
- 06.03.2019  - Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład pt. „Psychologia pomyłek, 
przejęzyczeń i nieprzyzwoitych aluzji” – prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski 
- 8.03.2019  – Medyczny Dzień Kobiet w GSW „Elektrownia” – spotkanie z dr. hab. 
Bogdanem Michalskim, specjalistą onkologii ginekologicznej organizowane przez 
Stowarzyszenie Amazonek Będzińskich 
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H. Projekty badawcze: 
- współpraca i spotkania z podmiotami współrealizującymi z Muzeum projekt 
przybliżający historię, specyfikę oraz zabytki architektoniczne różnych miejscowości 
naszego regionu, 
- aktualizacja zamieszczonych na stronie internetowej informacji dotyczących 
czeladzian – ofiar II wojny światowej, 
- prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań w zakresie udziału czeladzian 
w I Powstaniu Śląskim 
 
I. Projekty społeczne: 
- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej 
Akademii Seniora 
 
J. Współpraca: 
- udział w projekcie „Wiki Zagłębie” wzorowanym na „Wikipedii” gromadzącym    
informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego), 
- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego działającym 
przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, 
- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,
  
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, 
- współpraca z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego i zagłębiowskimi instytucjami 
muzealnymi w przedsięwzięciu wspólnej wystawy związanej z 100. rocznicą I 
powstania śląskiego 
 
K. Promocja instytucji i miasta: 
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach muzealnych zamieszczanych 
następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-
u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl, 
- aktualizacja strony internetowej  Muzeum i GSW „Elektrownia”, 
- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u, 
- promowanie GSW „Elektrownia” za pomocą portalu Szlaku Zabytków Techniki, 
bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”, 
 
L. Inne: 
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek 
- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów 
o działalności i planach Muzeum 
- konserwacja zbiorów muzealnych 
- pomalowanie pomieszczeń GSW „Elektrownia” i Muzeum Saturn  
 
Ł. W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 307 osób.  
„GSW „Elektrownia” – 580 zwiedzających ogółem  osób z czego zwiedzających 
indywidualnie 549, w tym z Telecentrum skorzystało 31 osób. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy 
sportowe i spotkania okolicznościowe: 
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03.03.2019 roku –Turniej Badmintona Grand Prix – organizator MSZS, MOSiR 
Czeladź 
05.03 – 08.03.2019 roku - Festiwal Siatkówki – organizator MCKS 
09.03.2019 roku – XIV Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach o Puchar Burmistrza 
Czeladź – organizator MOSiR Czeladź 
9.03 – 10.03.2019 roku – Turniej Piłki Nożnej „Memoriał S. Hachorka” – organizator 
CKS Czeladź 
16.03.2019 roku – Turniej Piłki Nożnej Górnik Piaski Cup 2019 – organizator KS 
Górnik Piaski 
 
Zawodnicy sekcji biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź wzięli udział w 
następujących imprezach sportowych na wyjeździe: 
17.02.2019 roku – Mistrzostwa Górników w Biegu Narciarskim – Kubalonka 2019. 
 
Przygotowania do sezonu piłkarskiego boisk sportowych przy ul. Sportowej  
i ul. Mickiewicza 
 
KS GÓRNIK PIASKI 
Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I (sparingi) 
26.01.2019 - KS Górnik Piaski - GKS Katowice U-19 - 3:3 
06.02.2019 - KS Górnik Piaski - Cyklon Rogoźnik - 2:1 
09.02.2019 - KS Górnik Piaski - HKS Odra Miasteczko Śląskie - 3:3 
13.02.2019 - KS Górnik Piaski - Tęcza Błędów - 0:2 
16.02.2019 - KS Górnik Piaski - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - 2:2 
23.02.2019 - KS Górnik Piaski - Orzeł Psary-Babienica - 6:0 
02.03.2019 - KS Górnik Piaski - LKS Brzeźce - 2:0 
09.03.2019 - KS Górnik Piaski - MKS Łazowianka Łazy - 1:0 
 
CKS CZELADŹ 
Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec (sparingi) 
26.01.2019 - CKS Czeladź - UKS Szopienice - 6:1 
02.02.2019 - CKS Czeladź - Tęcza Błędów - 0:0 
09.02.2019 - CKS Czeladź - Łazowianka Łazy - 1:2 
16.02.2019 - CKS Czeladź - Błysk Zederman - 6:2 
23.02.2019 - CKS Czeladź - SKS Łagisza - 5:2 
02.03.2019 - CKS Czeladź - Górnik Wojkowice - 3:3 
08.03.2019 - CKS Czeladź - ZEW Kazimierz - 2:0 
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami. 
W dniu 5 marca 2019 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ul. Gdańskiej  
oznaczonej numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o  powierzchni 0,2188 ha. Cena 
wywoławcza  wynosiła 350.000,00 zł netto. Cena sprzedaży 392.000,00 zł. netto. 
Wywieszono niżej wymienione wykazy nieruchomości: 
- do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej położonej w Czeladzi przy ul. Rynkowej oznaczonej nr 
działki 305 arkusz mapy 21 o pow. 0,0026 ha za kwotę 4.500,00 zł. netto; 
- do zbycia w drodze zamiany z Powiatem Będzińskim nieruchomości ozn. nr działek 
34/4, 24/5 oraz udział w działce 34/8 arkusz mapy 45 o pow. 0,1192 ha za kwotę 
152.700,00 zł. netto;          
Sporządzono 25 aneksów do umów dzierżawy. 



 23 
 

 

Sporządzono 10 umów dzierżawy ( w tym 2 umowy na udostępnienie części płyty 
Rynku pod 2 ogródki letnie), 1 porozumienie w sprawie cesji umowy dzierżawy.  
Ogłoszono  przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej o pow. 150 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na cele – tereny 
zielone; 
Sprzedano nieruchomość zabudowaną „domkiem fińskim” przy ul. Słowackiego  
na rzecz najemcy za cenę 69.660,00 zł. 
 
Dokonano rozliczenia i zwrotu kaucji mieszkaniowej na rzecz 2 byłych najemców 
lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Czeladź o łącznej wartości 5.726,76 zł – 
przysługujących z tytułu zakończenia stosunku najmu. 
 
Zarejestrowano i dokonano weryfikacji 12 nowych wniosków o udzielenie pomocy 
mieszkaniowej w oparciu o najem lokalu komunalnego, w tym: 7 wniosków o najem 
lokalu docelowego, 4 wnioski o najem lokalu socjalnego, 1 wniosek o wstąpienie  
w najem w miejsce zmarłego głównego najemcy. 
 
Odzyskano kwotę 25.456,00 zł. na poczet zaległości w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych, które powstały do dnia likwidacji ZBK w Czeladzi. 
Nadano 3 numery porządkowe na budynki położone przy ulicach: Morelowej, Prostej, 
Piaskowej w Czeladzi. 
 
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nabyto prawo własności 16 działek  
o łącznej powierzchni 3,2176 ha. 
 
Wydano 108 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: 
- 65/42 arkusz mapy 59  przy ul. Asnyka, na rzecz każdoczesnego właściciela 
gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu. 
Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości  
1.174,65 zł brutto.   
- 88 arkusz mapy 27 przy ul. 3 Szyb, na rzecz każdoczesnego właściciela gazociągu 
średniego ciśnienia. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe 
wynagrodzenie w wysokości 2.996,28 zł brutto  
- 210/3 i 210/36 arkusz mapy 12 przy ul. Szpitalnej, na rzecz każdoczesnego 
właściciela przyłącza kablowego. 
Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości  
3.041,79 zł brutto. 
- 94 arkusz mapy 59 przy ul. Asnyka, na rzecz każdoczesnego właściciela przyłącza 
Kablowego. 
Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości    
1.332,09 zł brutto  
- 94 i 65/42 arkusz mapy 59  przy ul. Asnyka, na rzecz każdoczesnego właściciela 
gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu. 
Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 
2.709,69 zł brutto.   
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4.9. Ład i porządek (zieleń miejska). 
W ramach bieżącej działalności MZKG 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. 
 
Firmy zatrudnione przez wspólnoty mieszkaniowe dbają o bieżące utrzymanie 
budynków i terenów zielonych. Trwa akcja zima polegająca na zabezpieczaniu  
na bieżąco osiedlowych uliczek, chodników oraz placów przy budynkach. Praca 
zatrudnionych firm jest na bieżąco nadzorowana przez służby zarządcy. 
 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  
Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych oraz terenów 
przyległych i przynależnych do budynków socjalnych na terenie miasta. 
Wykonano malowanie klatki schodowej przy ul. Grodzieckiej 39. 
Został wykonany remont kominów na budynkach wspólnot mieszkaniowych: 17 Lipca 
10, 17 Lipca 22, 17 Lipca 15-17-19-21-23-25 oraz Armii Krajowej 28-30-32. 
 
W okresie sprawozdawczym w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano 
dodatkowe prace kominiarskie polegające m.in. na uszczelnieniu przewodów 
kominowych, udrożnieniu przewodów kominowych oraz montaż nasad 
dystansowych, nasad typu H na przewody kominowe. 
W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty do trwających  
w miesiącu marcu dorocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.  
 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  
Odprowadzono wody deszczowe od budynku położonego przy ulicy Nowej. 
Wymieniono 55 sztuk okien. Wyremontowano komin przy ul. Rynkowej 8 oraz remont 
instalacji elektrycznej w 3 lokalach mieszkalnych. 
 
5. Inne. 
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. 
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w okresie styczeń – 
luty 2019r.: 

 

Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

 

ilość % udział Ilość % udział 

Styczeń 2019 83 614,00 72,46 
 
31 790,00 
 

27,54 

Luty 2019 69 151,00 61,02 44 189,00 38,98 
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1. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca stycznia 2019 r. – 93 390,00 m3 
2. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca lutego 2019 r. – 101 761,00 m3  
(na dzień 28.02.2019 r.)  
3. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 11 szt.  
4. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 7 szt. 
5. Warunki techniczne dla subliczników – 5 szt. 
6. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 1 szt. 
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 1 szt. 
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 24 szt. 
9. Określenie granic eksploatacji – 30 szt. 
10. Awarie wodociągowe – 5 szt. 
11. Awarie kanalizacyjne – 1 szt. 
12. Udrożnienia kanalizacji sanitarnej – 25 szt. 
13. Wypompowano 24 szamb. 
14. Wymiana wodomierzy – 114 szt. 
15. Montaż nakładek radiowych – 11 szt. 
16. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 13 szt. 
17.  Likwidacja wodomierzy – 3 szt. 
18. Plombowanie wodomierzy – 6 szt. 
19. Zakończono awaryjną wymianę wodociągu stalowego ø 150 na PE ø 160  
w ul. Batorego – wymieniono 170 mb. 
20. Wykonano wpięcia do sieci wodociągowej w ul.: Dehnelów, Borowa, 
Powstańców Śląskich. 
21.  Regulacja studni w ul. Warszawska, Katowicka. 
22. Renowacja terenu po awariach w ul.: Okrzei, Batorego, Powstańców Śląskich, 
Gdańska. 
23. Wymiana hydrantów w ul.: Wiosenna, Małobądzka oraz Nowopogonska. 
24. Pomiar wydajności hydrantów na terenie Miasta. 
25. Płukanie końcówek na bieżąco. 
26. Korelowanie sieci na bieżąco. 
27. Prace przygotowawcze do remontu oraz adaptacji pomieszczeń pomieszczeń 
biurowych na terenie bazy przy ul. Będzińskiej 64. 
28. Rozbudowa wraz z modernizacją dyspozytorni. 
29. Montaż lamp UV na pompowni II0 przy ul. Staszica. 
30. Udzielono 22 dotacje do zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. 
 
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, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź zostało zaopiniowane pozytywnie 
przez ww. jednostki. 
 
4.03.2019r. w tut. Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla nauczycieli placówek 
przedszkolnych i szkolnych w ramach współpracy z Zagłębiowskim Alarmem 
Smogowym. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji 
antysmogowej. Szkolenie miało ponadto na celu dostarczyć niezbędną wiedzę  
i umiejętności w tematyce SMOGU (przyczyny, skutki, środki zaradcze, rozwiązania) 
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oraz narzędzia edukacyjne. Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet materiałów 
edukacyjnych oraz dostęp do scenariuszy edukacyjnych z kartami pracy (dla 
poszczególnych grup wiekowych).  
 
Opracowano i wysłano:  
-  sprawozdanie do UOKiK w zakresie badania rynku usług związanych  
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;  
-   sprawozdanie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;  
- sprawozdanie do GUS w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych  
i przydomowych oczyszczalni ścieków;  
 
Dokonano przeglądu placów gospodarczych znajdujących się na terenach gminnych.  
Urząd Marszałkowski zatwierdził końcowe wnioski o płatność dla projektów 
„Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi” oraz „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego”. 
 
Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach 
działania 6.1. RPO WSL oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Stan przedsiębiorców na dzień 1 marca 2019 r. wg CEIDG wynosiła 1996 podmioty + 
268 wpisów niezweryfikowanych. 
W okresie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. dokonano 7 wykreśleń wpisów  
z CEIDG. Zarejestrowano 6 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 63 zmiany. 
 
 
 
 

BURMISTRZ 
mgr Zbigniew Szaleniec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie Rady Miejskiej w Czeladzi za okres  
styczeń – luty 2019 r. 

Styczeń 2019 r. 
W miesiącu styczniu zgodnie z ramowym planem Pracy Rady Miejskiej w Czeladzi nie było sesji
Rady Miejskiej 
Odbyło się 4 posiedzenia komisji zgodnie z ramowymi planami pracy Komisji.

• Komisja Finansowo – Budżetowa, w dniu 30.01.2019
• Komisja Edukacji , Kultury i Sportu, w dniu 28.01.2019
• Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w dniu 29.01.2019
• Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej, w dniu 29.01.2019

Dnia  21  stycznia  br.   Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Jolanta  Moćko  uczestniczyła  w  szkoleniu
organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, na którym zostały omówione
zagadnienia dotyczące:
-  pozycji ustrojowej regionalnych izb obrachunkowych i wzajemnych relacji j.s.t., 
- konstrukcji, uchwalania i wykonywania budżetu j.s.t.,
- zmian w przepisach prawnych dotyczących sektora finansów publicznych,
- współdziałania organów j.s.t., - konstrukcja,
- procedura uchwalania i zmian oraz rola w ocenie sytuacji finansowej j.s.t.,
- zaciąganie zobowiązań,
- rozliczanie wykonania budżetu j.s.t. - procedura absolutoryjna.,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące osób dysponujących
środkami publicznymi. 
Ponadto  przewodnicząca  uczestniczyła  w  szkoleniu  Forum  Przewodniczących  w  temacie:
„Kierowanie pracą Rady” dnia 26 stycznia 2019 r.  Podczas spotkania Forum odbyły się wybory do
Zarządu Forum, przewodnicząca RM w Czeladzi została wybrana na wiceprzewodniczącą Forum na
druga kadencję. 
Radni Rady Miejskiej uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu w dniach od 20 – 21 stycznia 2019r.
Tematem szkolenia były zmiany w ustawie o samorządzie gminnych istotne dla funkcjonowania
biura rady. 
Luty 2019 r. 
W miesiącu lutym Radni  obradowali  na V Sesji  Rady Miejskiej  zwołanej  na dzień 27 lutego br.
Podczas  obrad  zostało  podjętych  25  uchwał.  Zostały  przyjęte  sprawozdania  z  realizacji  planów
pracy Komisji Rady Miejskiej za 2018 rok oraz sprawozdanie z planu pracy Rady Miejskiej.  
Odbyły się 4 posiedzenia komisji:

• Komisja Finansowo – Budżetowa, w dniu 27.02.2019
• Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, w dniu 25.02.2019
• Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa,  w dniu 26.02.2019
• Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej,  w dniu 26.02.2019

W miesiącu lutym zgodnie z ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny Komisji
Rewizyjnej rozpoczął kontrole „ Kontrola wybranych przetargów, w których wartość przedłożonych
ofert znacznie przekroczyła wartości założone w budżecie” 
Radni uczestniczyli w wyjeździe służbowym do Francji w terminie  1 lutego – 8 lutego 2019r. 



W okresie od stycznia do lutego 2019 r. - wpłynęło 14 interpelacji / zapytań radnych , odpowiedzi
zostały udzielone w terminie. 



  DU- RM. 0012. 3.2019

PROTOKÓŁ  KOŃCOWY    

KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  M IEJSKIEJ  W  CZELADZI  

Z  PRZEPROWADZONEJ  KONTROLI

Data i miejsce  zapoznania się z protokołem Zespołu Kontrolnego 
 15 MARCA 2019R. 

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

Imię i nazwisko kontrolujących
Patryk Trybylec                        przewodniczący zespołu kontrolnego
Jolanta Ptaś                        członek zespołu kontrolnego
Dariusz Pietrzykowski            członek zespołu kontrolnego
Barbara Wszołek            członek zespołu kontrolnego
Jarosław Deleska            członek zespołu kontrolnego 
Data rozpoczęcia i zakończenia  czynności kontrolnych

18 lutego 2019r. – 15 marzec 2019r. 

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolę

Kontrola  wybranych  przetargów,  w  których  wartość  przedłożonych  ofert  znacznie

przekroczyła wartości założone w budżecie 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

Izabela Penszko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

Przebieg i ustalenia kontroli, a w szczególności stwierdzone nieprawidłowości w działaniu 
kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte 
w protokole

W toku czynności kontrolnych, zapoznano się z następującymi dokumentami: 

-  Dokumentacja  projektowa  wraz  z  przebiegiem  procedury  przetargowej  dla  zadania
„Postindustrialne  Centrum  Dziedzictwa  Górnictwa  Węglowego  w  Zagłębiu  wraz  
z zagospodarowaniem terenu.” 
-  Umowa  z  Marszałkiem  Województwa  na  dofinansowanie  zadania  „Postindustrialne
Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dokumenty  przedłożone  członkom  Komisji  Rewizyjnej  zostały  przeanalizowane  podczas
dwóch  spotkań  Zespołu  Kontrolnego.  Szczegółowych  informacji  udzielił  także  obecny
podczas  jednego  z  posiedzeń  przedstawiciel  Miejskiego  Zarządu  Gospodarki  Komunalnej
oraz  pracownicy  Urzędy  Miejskiego  odpowiedzialni  za  pozyskanie  dotacji  na  realizację
zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z
zagospodarowaniem terenu”. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,
natomiast  w toku dyskusji  nad przedłożonymi dokumentami  członkowie Komisji  zwrócili
uwagę,  że  wartość  przygotowanych  przez  MZGK kosztorysów inwestorskich  okazała  się
znacznie niższa od ofert przedłożonych przez oferentów w ogłoszonym przetargu. Radnym
wyjaśniono,  że taki stan rzeczy związany jest  ze zmieniającą  się sytuacją  na rynku usług
budowalnych (wzrost  cen  materiałów,  niedobór  pracowników w branży budowlanej)  oraz



polityką  cenową  firm  przystępujących  do  przetargów  w  roku  2018,  który  był  rokiem
wyborów samorządowych. 
Natomiast  w  toku  analizy  umowy  na  dofinansowanie  zadania  „Postindustrialne  Centrum
Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” zawartej
z  Marszałkiem  Województwa  Śląskiego  radni  zwrócili  uwagę  na  konieczność  złożenia
wniosku  o  zwiększenie  wysokości  przyznanego  dofinansowania  oraz  wydłużenie  terminu
realizacji  umowy,  gdyż  w  sytuacji  niewyłonienia  do  dnia  dzisiejszego  wykonawcy,
zakończenie  inwestycji  w  określonym  w  Umowie  terminie  nie  jest  możliwe,  co  może
skutkować utratą przyznanej dotacji. 

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy  członków komisji  Rewizyjnej: 

Zgodnie z § 54 ust. 4 statutu  członkowie komisji mogli wnieść do protokołu końcowego na 
posiedzeniu zdanie odrębne w formie załącznika. Członkowie komisji  nie  skorzystali z tego 
uprawnienia. 

1.  Patryk Trybulec                      .……………………………………

2.  Jolanta Ptaś                            …………………………………….

3.  Dariusz Pietrzykowski            …………………………………….

4.  Barbara Wszołek                    …………………………………….

5. Jarosław Deleska                   …………………………………….

Otrzymują: 

1 Egz.   Przewodnicząca Rady Miejskiej 
1 Egz.   Kierownik  podmiotu kontrolowanego 
1 Egz.   Burmistrz Miasta Czeladź 







Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi przedstawia sprawozdanie z realizacji 
zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

  

 remont Stadionu Górnika Piaski: 
został ogłoszony przetarg dotyczący zagospodarowania terenu kompleksu sportowego 
przy ul. Mickiewicza. Przetarg unieważniono - gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała 
kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 - uzgodnienie projektu z ŚZPN – 738,00 
-  umowa na przygotowanie specyfikacji pod przetarg -  900,00
- wykonano system nawadniania boiska, piłkochwyty, ogrodzenie i nawierzchnie asfaltową

                                                                                             122 016,00 zł  

-    remont Stadionu CKS 
     wykonano aktualizację projektu na remont stadionu ( 4 182,00 zł )  Podjęto decyzje o
rozszerzeniu remontu stadionu o wykonanie profesjonalnej infrastruktury lekkoatletycznej (
bieżnia, rzutnie, skocznie ). 
 -  dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej” – audyt
energetyczny budynku obsługi stadionu 2 460,00 zł

-    „bawialnia” w Hali MOSiR
    wykonano projekt dotyczącego adaptacji pomieszczeń przyziemia Hali MOSiR w celu
wykonania „bawialni” ( 29 889,00zł), przeprowadzono przetarg. Przetarg unieważniono -
gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. 
-   umowa na przygotowanie specyfikacji pod przetarg 1 800zł

-   termomodernizacja Hali MOSiR
     wykonano program funkcjonalno-użytkowy ( 36 900,00 zł )

  ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych:

zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią – oczyszczarka  

                                                                                                                  (28 167,00 zł )

Zakupiono profesjonalne bramki na stadiony sportowe przy ul. Sportowej i ul. Mickiewicza

                                                                                                                    ( 20 136,34 zł )



 INWESTYCJE MIEJSKIEGO  ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Remont i budowa dróg – wydano łącznie 5 123 085,97 zł 
w tym: 
1.  Ulica  Staropogońska  koszt  –  39 852,00  zł  -   Wykonano  nawierzchnię  z  płyt
drogowych.
2.  Remont  ulicy  Krakowskiej  koszt  –  162 149,06  zł  –  Wykonano  wymianę
nawierzchni asfaltowej oraz nowy chodnik.
3. Ulica Spacerowa koszt – 9 594,00 zł -  Wykonano projekt ulicy Spacerowej oraz
wizualizację.
4.  Remont  ulicy  Betonowej  koszt  –  3  921  766,12  zł  -  Wykonano  remont  ulicy
Betonowej  wraz  z  ulicą  Stalową.  Wykonano  nową  nawierzchnie  asfaltową  oraz
wykonano nową kanalizację deszczową grawitacyjną oraz ciśnieniowa.
5. Remont ulicy Węglowej koszt – 831 096,61 zł – Wykonano remont nawierzchni
drogowej wraz z nowym oświetleniem ulicznym.
6. Tężnia koszt – 158 628,18 zł – Wykonano tężnie solankową przy ulicy Krótkiej.

Plac Piłsudskiego koszt – 436 625,01 zł 
Wykonano boisko sportowe na Placu Piłsudskiego. Zamontowano urządzenia siłowni
zewnętrznej. Wykonano plac publiczny.

Budowa parkingów łączny koszt – 219 489,54 zł
1. Wykonane miejsc postojowych przy ulicy 17 -go Lipca obok MOPS-u.
2. Wykonanie miejsc postojowych wraz z dojściem przy ulicy Asfaltowej.
3. Wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ulicy Tuwima 53.

Remont i budowa chodników łączny koszt – 1 006 805,09 zł
-  Remont  chodnika  oraz  utwardzenie  nawierzchni  z  płyt  ażurowych  przy  ulicy
Reymonta .
- Remont chodnika przy ul. Grodzieckiej i 11 Listopada.
- Remont chodnika przy ul. Bytomskiej.
- Remont chodnika przy ul. Grodzieckiej 4, 5, 6.
- Remont chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Nowopogońskiej.
- Remont chodnika przy Parku Grabek.
- Wykonano projekt deptaka Szpitalna - Grodziecka  oraz wizualizacje.
Łączny koszt 653 667,58 zł
Tężnia  koszt  -   353 137,51 zł. Wykonano zagospodarowanie  terenu wokół  tężni
solankowej przy ulicy Krótkiej,

Zintegrowane  punkty  przesiadkowe  A-T-R/A-R  w  mieście  Czeladź   wraz
z przedsięwzięciami towarzyszącymi – koszt opłat bankowych 105 zł

                                                                                                                                                                                   1 



27.11.2018r.  Podpisano  umowę  z  Inżynierem  Kontraktu,  22.11.2018r.  ogłoszono
przetarg na roboty budowlane.  

Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum 
aktywności lokalnej - koszt - 31 038,70 zł - Wykonano aktualizacje kosztorysów 
oraz opinię p.poż. Wykonano ekspertyzę p.poż oraz program prac konserwatorskich,

Postindustrialne Centrum dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz  
z zagospodarowaniem terenu koszt – 5 735,00 zł - Wykonano aktualizacje 
kosztorysów inwestorskich.

Prochownia  –  park  zabaw  koszt  – 1 001 552,20  zł,  Wykonano  2  etap  alejek
parkowych  wraz  z  nasadzeniami  oraz  zamontowano  urządzenia  do  aktywności
fizycznej oraz urządzenia zabawowe. Wykonanie parku linowego. 

Place zabaw i mała architektura – wykonano plac zabaw przy ulicy Katowickiej
koszt – 133 041,49 zł

Wybieg  dla  psów  koszt–  39 155,39  zł  –  wykonano  wybieg  dla  psów  w  parku
Prochownia

Budżet Obywatelski - koszt – 533 680,71 zł - Wykonano plac zabaw w parku Alfred
wraz z siłownią plenerową oraz nowe alejki parkowe.

Boisko przy ul.  21Listopada -  koszt  –  8 241,00 zł  – wykonano projekt  remontu
boiska.

Amfiteatr -  koszt–  15 744,00 zł  –  wykonano projekt  remontu amfiteatru  w parku
Grabek. 

Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek - koszt– 11 840 622,52 zł

-  Wykonano  oświetlenie  parkowe,  wyremontowano  aleje  parkowe,  Wybudowano
sztuczną rzekę oraz zbiornik wodny.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne koszt – 1 349 452,70 zł – wykonano
wymianę  oświetlenia  ulicznego,  wymieniono  1046  opraw  sodowych  na  oprawy
energooszczędne typu LED.

Oświetlenie ul. Wiosenna - koszt – 35 712,94 Zamontowano w części ulicy 
oświetlenie typu LED

                                                                                                                                                                                   2 



Uzbrojenie terenów pod budownictwo koszt – 243 000,00 zł – wykonano 
kanalizacje deszczową w ulicy Zapolskiej,

Kładka przy SP 4, ul. Katowicka  koszt – 98 868,68 zł 

Ulica Zwycięstwa koszt– 19 999,47 zł – odwodnienie terenu

System kamer – 95 000,54 zł – wykonano monitoring parku Grabek

Nowe  funkcje  społeczno  –  gospodarcze  dla  zabytkowej  Kopalni  Saturn
(warsztaty)  koszt  –  700 062,69  zł -  Wykonano  opinię  p.poż..  Wykonano  projekt
zamienny. Trwają roboty rozbiórkowe oraz prace murowe. Wymieniono strop nad 1
piętrem w budynku warsztatów, wykonano wzmocnienia fundamentów.
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Projekt

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

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

z dnia 20 marca 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 późniejszymi zmianami)  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 budżetu miasta – o kwotę 
12 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 12 000,00 zł,

2Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę 205 210,00 zł, 
 w tym:

a) dochody bieżące – 205 210,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 185 308 298,45 zł:, w tym: 

a) dochody bieżące: 120 587 045,24 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 999 846,47 zł, 
w tym:

a) wydatki bieżące – 224 846,47 zł,

b) wydatki majątkowe – 775 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 205 210,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 205 210,00 zł,

3. Plan wydatków po zmianach wynosi 190 531 178,71 zł:, w tym: 

a) wydatki bieżące: 121 254 891,71 zł

b) wydatki majątkowe:  69 276 287,00 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 5 222 880,26 zł, stanowi  niedobór 
budżetu, który pokryty zostanie:
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1) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 279 001,79 zł, 

2) wolnymi środkami 1 943 878,47 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 8 943 878,47 zł,”

§ 4. Zmianę zapisów § 6 ust.2 uchwały IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, które otrzymują 
brzmienie:

1. "2. dochody w wysokości 4 576 764,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wydatki w wysokości 5 676 194,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi"

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

Zmiany ogółem 12 000,00 205 210,00

Dochody bieżące 12 000,00 205 210,00

758 Różne rozliczenia 0,00 205 210,00

Dochody bieżące 0,00 205 210,00

Subwencje ogólne z budżetu
państwa 0,00 205 210,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 12 000,00 0,00

Dochody bieżące 12 000,00 0,00

Wpływy z usług 12 000,00 0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 20 marca 2019 r.
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Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

999 846,47 205 210,00

224 846,47 205 210,00

775 000,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 180 000,00 0,00

75411
Komendy powiatowe państwowej straży

pożarnej 180 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 180 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 180 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 287 846,47 205 210,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 205 210,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00 205 210,00

Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 0,00 205 210,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 205 210,00

80104 Przedszkola 275 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 150 000,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 150 000,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 125 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000,00 0,00

80195 Pozostała działalność 12 846,47 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 12 846,47 0,00

programy finansowanie z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 846,47 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 200 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 100 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 000,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 62 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 62 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 62 000,00 0,00

wydatki związane z realizacja zadan statutowych 62 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 170 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 71 500,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 71 500,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 500,00 0,00

92695 Pozostała działalność 98 500,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 98 500,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 500,00 0,00

Wydatki majątkowe ogółem

Załącznik nr 2 do uchwały nr
/2019

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 27 marca 2019 roku

ZMIANY OGÓŁEM

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2019 ROK

Wydatki bieżące ogółem
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Załącznik  nr 3 do
uchwały nr /2019
Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 27
marca 2019 roku

1 2 3 4

1. DOCHODY 185 308 298,45

DOCHODY BIEŻĄCE 120 587 045,24

DOCHODY MAJĄTKOWE 64 721 253,21

2. WYDATKI 190 531 178,71

WYDATKI BIEŻĄCE 121 254 891,71

WYDATKI MAJĄTKOWE 69 276 287,00

3. WYNIK BUDŻETU -5 222 880,26

8 943 878,47

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 1 943 878,47

3 720 998,21

1. Spłaty kredytów § 992 3 184 998,21

2. Spłaty pożyczek § 992 136 000,00

3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE

§ 963

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00

5. Lokaty § 994 0,00

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 400 000,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

ROZCHODY OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK

Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota
2019 r.
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Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania

podmiotowa celowa

I.

1. 600 60004

Wwpłaty gmin i powiatów
na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań
bieżących 0,00 6 456 328,00

2. 600 60095

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego - Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego 0,00 600,00

3. 600 60014

Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego 0,00 117 500,00

4. 750 75095

Wwpłaty gmin i powiatów
na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań
bieżących 0,00 479 802,00

5. 801 80104

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego 0,00 250 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr /2019
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  27

marca 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019

ROKU

Kwota dotacji

Jednostki sektora finansów publicznych
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6. 801 80110

Dotacja celowa na zadania
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego 0,00 3 400,00

7. 851 85154

Dotacja celowa z budżetu dla
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych 0,00 50 000,00

8. 851 85158

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących 0,00 110 000,00

9. 900 90095

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących 0,00 90 000,00

10. 921 92116

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury - Miejska
Biblioteka Publiczna 2 455 000,00 0,00

11. 921 92118

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury - Muzeum
Saturn 1 375 000,00 0,00

Razem 3 830 000,00 7 557 630,00

II.

1. 754 75411

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 0,00 180 000,00

2. 754 75412

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego - OSP 0,00 70 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Id: C55A290D-5833-4EE7-9B03-2567BB2F89B3. Projekt Strona 5



3. 801 80104
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 550 000,00

4. 851 85154

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego -
Przeciwdziałanie patologiom
społecznym 0,00 150 000,00

5. 852 85205

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pozytku
publicznego

0,00 30 000,00

6. 852 85295

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pozytku
publicznego

0,00 47 280,00

7. 854 85495

Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art.. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pozytku
publicznego

0,00 20 000,00
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8. 900 90005

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznyh

0,00 210 000,00

9. 921 92105

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego - Ochrona dóbr i
tradycji lokalnej 0,00 70 000,00

10. 921 92120

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanych
do sektora finansów
publicznych

0,00 150 000,00

11. 926 92695

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art.. 221
uofp. na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego -
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sporu 0,00 440 000,00

Razem 550 000,00 1 367 280,00

4 380 000,00 8 924 910,00

OGÓŁEM DOTACJE 13 304 910,00
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UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. bieżących: dział 801 – 205 210,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej

2. bieżących: dział 921 – 12 000,00 zł, - zwiększenie dochodów z tytułu obsługi rekreacyjno-

rozrywkowej „Dni Czeladzi 2019” - wpływy z usług

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 999 846,47 zł, w:

1. dział 754, rozdział 75411 o kwotę 180 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego typu drabina przez

Powiatową Państwową Straż Pożarną w Będzinie (wolne środki)

2. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 125 000,00 zł, (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

remont tarasu przy Przedszkolu nr 10 (wolne środki)

3. dział 801, rozdział 80104 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na dotację do niepublicznego przedszkola „Bajka” (wolne środki)

4. dział 801, rozdział 80195 o kwotę 12 846,47 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania „Każdy ma szansę na sukces” realizowanego przez Szkołę nr 7 (wolne

środki) związane z przesunięciem realizacji wydatków z 2018 roku

5. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem

wykonanie placów gospodarczych w kilku lokalizacjach (wolne środki)

6. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 100 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

zwiększenie środków na wykonanie Skate Parku w parku Grabek (wolne środki)

7. dział 921, rozdział 92105 o kwotę 62 000,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

działalność kulturalną na terenie miasta (wolne środki, dodatkowe dochody)

8. dział 926, rozdział 92601 o kwotę 71 500,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wykonanie systemu nawadniania boiska stadionu CKS (wolne środki)

9. dział 926, rozdział 92695 o kwotę 98 500,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wyposażenie Bawialni w MOSiR (wolne środki)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 205 210,00 zł w:

1. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 205 210,00 zł, (wydatki bieżące) zmniejszenie planów

finansowych placówek oświatowych związanych ze zmniejszeniem przyznanych kwot subwencji

(zmniejszenie dochodów)
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§ 3 Zwiększenie planu przychodów z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku o kwotę

987 846,47 zł, z przeznaczenie na wskazane wyżej wydatki budżetowe.
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UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  dokonano zmian wynikających z uchwały  w sprawie

zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 27 marca br.

zamknie  się  kwotą  185 308 298,45  zł,  plan  wydatków  190 531 178,71  zł,  plan  przychodów

8 943 878,47 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł. 

W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt w następujących pozycjach:

Dokonano korekt łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia ujęte w

wykazie,  co  związane  jest  z  wprowadzeniem  w  miejsce  założonego  planu  faktycznej  wysokości

wykonania wydatków w poprzednim roku.

Dodatkowo  zmieniono  wartości  limitów  wydatków  i  zobowiązań  dla  następujących

przedsięwzięć:

1.1.1.8 Każdy ma szansę na sukces,

1.3.2.22 Remont stadionu CKS.

1.3.2.26 Place zabaw i mała architektura.

Dostosowano kwoty wieloletniej prognozy na 2019 do zmian wprowadzonych uchwałą Rady

Miejskiej.   Ponadto  dokonano  uzupełnienia  kwot  dotacji  na  zadania  bieżące  do  ostatniego  roku

wieloletniej  prognozy  finansowej  przyjmując  2%  wzrost  rok  do  roku.  Dochody  i  wydatki  bieżące

dotyczące projektów dofinansowanych środkami UE założono tylko na obecny okres projektowania i

realizowane obecnie projekty. 

Dokonano korekt kwot wydatków i dochodów bieżących w całych okresie objętym wieloletnią

prognozą finansową. Korekty te nie wykraczają poza przyjęte do pierwotnego założenia wzrostu 1-3%

wzrostu rok do roku.

Dokonano zmian w zakresie terminów wykupów poszczególnych serii obligacji planowanych

do wyemitowania w roku bieżącym i kolejnych latach. Zmiana ta pociągnęła za sobą korekty kwot

odsetek od zobowiązań oraz korekty kwot długu na poszczególne lata. Zmiana nie pociągnęła za sobą

wydłużenia okresu prognozy finansowej.

Miasto  po  1  stycznia  2019  r.  nie  zaciągało  i  nie  planuje  na  dzień  dzisiejszy  zaciągać

zobowiązań o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawie

o finansach publicznych.

Korekty dochodów ze sprzedaży mienia nie wykraczają poza przedstawione do pierwotnego

WPF wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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 185 308 298,45 120 587 045,24 36 541 690,00 1 800 000,00 31 969 850,77 23 347 155,77 17 145 355,00 23 631 639,47 64 721 253,21 24 980 981,21 39 738 272,00

2020 162 657 299,01 124 377 000,00 37 637 940,00 1 900 000,00 32 678 450,00 23 912 594,00 17 871 082,00 24 073 769,00 38 280 299,01 9 539 520,01 28 740 779,00

2021 139 157 333,00 128 108 000,00 38 767 079,00 2 000 000,00 33 658 803,00 24 749 534,00 18 407 214,00 24 555 244,00 11 049 333,00 3 261 529,00 7 787 804,00

2022 138 740 992,00 131 951 000,00 39 930 092,00 2 100 000,00 34 668 568,00 25 615 768,00 18 959 431,00 25 046 349,00 6 789 992,00 589 993,00 6 199 999,00

2023 141 777 992,00 135 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 547 276,00 5 867 992,00 676 530,00 5 191 462,00

2024 139 987 000,00 139 987 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 058 221,00 0,00 0,00 0,00

2025 142 787 000,00 142 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 579 386,00 0,00 0,00 0,00

2026 145 643 000,00 145 643 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 110 973,00 0,00 0,00 0,00

2027 148 556 000,00 148 556 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 653 193,00 0,00 0,00 0,00

2028 151 527 000,00 151 527 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 206 257,00 0,00 0,00 0,00

2029 154 558 000,00 154 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 770 382,00 0,00 0,00 0,00

2030 157 649 000,00 157 649 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 345 789,00 0,00 0,00 0,00

2031 160 802 000,00 160 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 932 704,00 0,00 0,00 0,00

2032 164 018 000,00 164 018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 531 359,00 0,00 0,00 0,00

2033 167 298 000,00 167 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 141 986,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 14



2034 170 644 000,00 170 644 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 764 826,00 0,00 0,00 0,00

2035 174 057 000,00 174 057 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400 122,00 0,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy x

Wydatki 

majątkowex

2019 190 531 178,71 121 254 891,71 1 947,00 0,00 x 991 900,00 966 900,00 0,00 0,00 69 276 287,00

2020 169 651 257,00 122 422 000,00 0,00 0,00 x 968 000,00 968 000,00 0,00 0,00 47 229 257,00

2021 142 076 000,00 123 646 000,00 0,00 0,00 x 1 237 000,00 1 237 000,00 0,00 0,00 18 430 000,00

2022 141 391 000,00 124 882 000,00 0,00 0,00 x 1 359 700,00 1 359 700,00 0,00 0,00 16 509 000,00

2023 138 528 000,00 126 755 000,00 0,00 0,00 x 1 469 600,00 1 469 600,00 0,00 0,00 11 773 000,00

2024 135 637 008,00 128 656 000,00 0,00 0,00 x 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 6 981 008,00

2025 137 737 008,00 131 229 000,00 0,00 0,00 x 1 252 500,00 1 252 500,00 0,00 0,00 6 508 008,00

2026 142 093 008,00 134 510 000,00 0,00 0,00 x 1 101 700,00 1 101 700,00 0,00 0,00 7 583 008,00

2027 144 206 008,00 137 873 000,00 0,00 0,00 x 1 003 400,00 1 003 400,00 0,00 0,00 6 333 008,00

2028 146 677 008,00 141 320 000,00 0,00 0,00 x 878 900,00 878 900,00 0,00 0,00 5 357 008,00

2029 149 007 896,00 144 146 000,00 0,00 0,00 x 736 901,00 736 901,00 0,00 0,00 4 861 896,00

2030 155 249 000,00 147 029 000,00 0,00 0,00 x 571 200,00 571 200,00 0,00 0,00 8 220 000,00

2031 158 302 000,00 149 970 000,00 0,00 0,00 x 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 8 332 000,00

2032 161 518 000,00 152 969 000,00 0,00 0,00 x 402 500,00 402 500,00 0,00 0,00 8 549 000,00

2033 164 298 000,00 156 028 000,00 0,00 0,00 x 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 8 270 000,00

2034 167 144 000,00 159 149 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 7 995 000,00

2035 171 557 000,00 162 332 000,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 9 225 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2019 -5 222 880,26 8 943 878,47 0,00 0,00 1 943 878,47 1 943 878,47 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 5 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2029 5 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków  
bieżących, o której mowa w art. 242  

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2019 3 720 998,21 3 720 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 787 423,01 0,00 -667 846,47 1 276 032,00

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 1 955 000,00 1 955 000,00

2021 2 081 333,00 2 081 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 700 048,00 0,00 4 462 000,00 4 462 000,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 350 056,00 0,00 7 069 000,00 7 069 000,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 100 064,00 0,00 9 155 000,00 9 155 000,00

2024 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 750 072,00 0,00 11 331 000,00 11 331 000,00

2025 5 049 992,00 5 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700 080,00 0,00 11 558 000,00 11 558 000,00

2026 3 549 992,00 3 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 150 088,00 0,00 11 133 000,00 11 133 000,00

2027 4 349 992,00 4 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800 096,00 0,00 10 683 000,00 10 683 000,00

2028 4 849 992,00 4 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 950 104,00 0,00 10 207 000,00 10 207 000,00

2029 5 550 104,00 5 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 400 000,00 0,00 10 412 000,00 10 412 000,00

2030 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 10 620 000,00 10 620 000,00

2031 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500 000,00 0,00 10 832 000,00 10 832 000,00

2032 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 0,00 11 049 000,00 11 049 000,00

2033 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 11 270 000,00 11 270 000,00

2034 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 11 495 000,00 11 495 000,00

2035 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 725 000,00 11 725 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2019 2,53% 2,53% 0,00 2,53% 13,12% 12,15% 13,01% TAK TAK

2020 2,44% 2,44% 0,00 2,44% 7,07% 12,80% 13,66% TAK TAK

2021 2,38% 2,38% 0,00 2,38% 5,55% 11,68% 12,54% TAK TAK

2022 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 5,52% 8,58% 8,58% TAK TAK

2023 3,33% 3,33% 0,00 3,33% 6,93% 6,05% 6,05% TAK TAK

2024 4,09% 4,09% 0,00 4,09% 8,09% 6,00% 6,00% TAK TAK

2025 4,41% 4,41% 0,00 4,41% 8,09% 6,85% 6,85% TAK TAK

2026 3,19% 3,19% 0,00 3,19% 7,64% 7,70% 7,70% TAK TAK

2027 3,60% 3,60% 0,00 3,60% 7,19% 7,94% 7,94% TAK TAK

2028 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 6,74% 7,64% 7,64% TAK TAK

2029 4,07% 4,07% 0,00 4,07% 6,74% 7,19% 7,19% TAK TAK

2030 1,88% 1,88% 0,00 1,88% 6,74% 6,89% 6,89% TAK TAK

2031 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2032 1,77% 1,77% 0,00 1,77% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2033 1,98% 1,98% 0,00 1,98% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2034 2,09% 2,09% 0,00 2,09% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK

2035 1,46% 1,46% 0,00 1,46% 6,74% 6,74% 6,74% TAK TAK
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9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich 

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte  
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

2019 0,00 0,00 50 373 978,80 10 864 877,00 65 951 251,53 443 441,53 65 507 810,00 65 502 810,00 3 773 477,00 542 500,00

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 5 049 992,00 4 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 549 992,00 3 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 349 992,00 4 349 992,00 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 5 550 104,00 5 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację

programu, projektu 

lub zadania 14)

2019 193 848,06 193 848,06 193 848,06 37 738 272,00 37 738 272,00 37 091 072,00 206 694,53 206 694,53 206 694,53

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

Strona 13 z 14



*  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) 179 091 539,14 65 951 251,53 47 439 468,80 18 600 000,00 15 766 000,00 10 350 000,00

1.a - wydatki bieżące 1 229 675,60 443 441,53 210 211,80 170 000,00 36 000,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 177 861 863,54 65 507 810,00 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:

127 267 049,99 50 776 094,53 41 559 468,80 12 200 000,00 10 430 000,00 9 850 000,00

1.1.1 - wydatki bieżące 408 928,60 206 694,53 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 39 476,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10
ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja  
publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 2018 2020 236 637,60 167 218,40 30 211,80 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 126 858 121,39 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 6 292 703,09 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 29 357 263,00 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 6 105 950,00 500 000,00 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 51 824 489,15 15 175 157,00 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

1 158 106 720,33

1.a 859 653,33

1.b 157 247 067,00

1.1 124 815 563,33

1.1.1 236 906,33

1.1.1.8 39 476,13

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 33 291 157,00

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 51 003 742,15 14 938 410,00 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 1 515 680,78 440 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 395 558,67 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne Urząd Miasta Czeladź 2016 2019 495 643,78 150 000,00 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 3 211 109,16 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 2 086 462,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.18 Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg MZGK 2013 2023 17 133 326,35 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 2 359 154,13 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1.3.2.20 Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 9 253 420,43 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 6 111 187,00 71 500,00 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 765 999,00 734 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.25 Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja MZGK 2018 2019 2 215 744,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.26 Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja MZGK 2015 2019 1 269 039,85 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 4



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 32 668 410,00

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 6 071 500,00

1.3.2.23 10 000,00

1.3.2.24 734 310,00

1.3.2.25 2 200 000,00

1.3.2.26 420 000,00
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Projekt

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

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

z dnia 20 marca 2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 483)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. 1. 1. Gmina Czeladź wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji 
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: 
piętnaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 2. 1. Celem emisji w 2019 roku, w kwocie 5.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego 
z inwestycji komunalnych. 

2. Celem emisji w 2020 roku, w kwocie 10.000.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego 
z inwestycji komunalnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A19 o wartości       500.000 zł,

2) seria B19 o wartości    1.000.000 zł,

3) seria C19 o wartości    1.000.000 zł,

4) seria D19 o wartości       500.000 zł,

5) seria E19 o wartości        500.000 zł,

6) seria F19 o wartości        500.000 zł,

7) seria G19 o wartości   1.000.000 zł,

8) seria A20 o wartości       500.000 zł,

9) seria B20 o wartości       500.000 zł,

10) seria C20 o wartości       500.000 zł,

11) seria D20 o wartości       500.000 zł
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12) seria E20 o wartości     1.000.000 zł

13) seria F20 o wartości     1.000.000 zł

14) seria G20 o wartości     1.000.000 zł

15) seria H20 o wartości     1.000.000 zł

16) seria I20 o wartości      1.000.000 zł

17) seria J20 o wartości      1.000.000 zł

18) seria K20 o wartości     1.000.000 zł

19) seria L20 o wartości      1.000.000 zł

2. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku, 
natomiast emisja obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20, K20, L20  zostanie 
przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Gminy Czeladź.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,

2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B19 i A20,

3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C19, D19 i B20,

4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,

5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E19 i D20,

6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii F19 i E20,

7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii G19 i F20,

8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G20,

9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H20,

10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii I20

11) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii J20

12) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii K20

13) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii L20.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Czeladź obligacji przed terminem wykupu w celu 
umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych 
liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście 
miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze 
przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
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4. . Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte 
z dochodów własnych Gminy Czeladź w latach 2019-2035.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem 
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 10. 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.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury
uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery
wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od
nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek
i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków
pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z
planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż
tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność.
Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają
bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała
określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób
emisji. Jednocześnie uchyla się uchwałę podjętą na sesji budżetowej w grudniu 2018 r. Konieczność
podjęcia nowej uchwały wynika ze zmian przepisów ustawy o finansach publicznych której przepisy weszły
w życie od
1 styczna br. i które diametralnie zmieniają sposób liczenia wskaźnika spłaty zadłużenia od 2026 roku, co
wymaga zmiany założeń dotyczących wykupu poszczególnych serii obligacji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie
wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem
emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci
mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem
emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.
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Projekt

z dnia  12 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 tj. z pózn. zm.), art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 998 tj. z pózn. zm.) oraz Uchwały nr XXV/342/2016 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2016 – 2018, na wniosek Burmistrza Miasta Czeladź

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 8 marca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013, poz. 135 ze zm.), do 
zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania 
rodziny. W preambule tej ustawy wskazano, że celem działań jest wsparcie rodzin doświadczających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz stworzenie możliwości powrotu 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.

Rada Miejska w Czeladzi Uchwałą Nr XXV/342/2016 z dnia 19.05.2016 r. zatwierdziła do realizacji 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Jednostką odpowiedzialną za koordynację 
zadań związanych ze wspieraniem rodziny na terenie Czeladzi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS).

Zgodnie z zapisami pkt. 9 w/w Programu MOPS  składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 było wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, 
prowadzące do przywrócenia zdolności prawidłowego funkcjonowania, poprzez następujące cele 
szczegółowe:

1. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

2. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i rodzin. Poprawa funkcjonowania rodziny
w sferze socjalno-bytowej.

3. Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców.

4. Zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego.

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, w ramach Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny, szczególną uwagą objął rodziny z dziećmi, które doświadczały trudności 
w samodzielnym wprowadzaniu rozwiązań mających na celu poprawę ich ciężkiej sytuacji życiowej 
poprzez realizację następujących działań:

1) Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej. 

W strukturach MOPS w roku 2018 zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, w tym: na umowę 
o pracę 2 osoby; w ramach umów cywilno - prawnych 2 osoby.

Zatrudnienie dwóch asystentów (etat i pół etatu) do czerwca  2018 było finansowane w ramach 
projektu  pn. Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji - „ELUSZEK”. Program wsparcia 
rodzicielstwa współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Pozostałe stanowiska dofinansowane były w  ramach Rządowego Programu z zakresu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Każdy z asystentów rodziny współpracował średnio z 9 rodzinami. W 2018 roku współpracę 
z asystentami podjęło łącznie 68 rodzin.

Do głównych zadań asystenta rodziny należało:
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·opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

·prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·udzielanie pomocy rodzinom w podnoszeniu umiejętności i kompetencji wychowawczych 
rodziców;

·udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych;

·motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

·prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

·dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (nie rzadziej, niż co pół roku);

·monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

·sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

·współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;

·podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodziny.

W roku 2018 zakończono współpracę z 37 rodzinami, z tego w 27 rodzinach zrealizowano cele 
i osiągnięto efekty, a w 10 rodzinach zakończono współpracę z powodu braku gotowości do zmiany 
i nie zrealizowano zaplanowanych celów, w tym 1 rodzina zakończyła współpracę z uwagi na zmianę 
miejsca zamieszkania. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny za rok 2018.

Tabela nr 1. Zestawienie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018 roku

Ogółem 68

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta 
rodziny. W 

tym Zobowiązane przez Sąd 3

Do 3 miesięcy 6

Powyżej 3 do 12 miesięcy 16Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta rodziny.

Powyżej roku 46

Ogółem 37

Ze względu na osiągnięte cele 27Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny 
zakończył współpracę. W 

tym
Ze względu na zaprzestanie współpracy 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodziny za rok 2018.

Asystenci rodziny w roku 2018 w zależności od potrzeb uczestniczyli w spotkaniach omawiających pracę 
z rodziną oraz w posiedzeniach Grup Roboczych związanych z problematyką przemocy w rodzinie. W skład 
zespołów i Grup Roboczych oprócz asystenta rodziny wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny lub 
zawodowy, pedagog szkolny, policjant/dzielnicowy.

Celem pracy asystentów w ramach współpracy z rodzinami było zminimalizowanie obszarów dysfunkcji, 
zredukowanie niewydolności rodzin we wcześniej zdiagnozowanych sferach życia, w takim stopniu, by 
przygotować rodziny do rozwiązywania problemów we własnym zakresie lub przy niewielkim wsparciu ze 
strony pracowników różnych instytucji. Innymi słowy, celem wielopłaszczyznowych strategii 

Id: C669FC85-6928-44F4-9D8A-7DB9ECC0D40E. Projekt Strona 2



podejmowanych przez asystentów rodzin było wzmocnienie kompetencji rodzin, tak by podejmowały 
samodzielne próby radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

W obszarze problemów opiekuńczo - wychowawczych podjęte działania zorientowane były na: pomoc 
dzieciom w odrabianiu lekcji, edukację w zakresie organizowania dzieciom czasu wolnego, modelowanie 
sytuacji wychowawczych, prowadzenie zabaw edukacyjnych itp. Deficyty w obszarze prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego były uzupełniane poprzez trening gospodarowania budżetem, 
umiejętności sprzątania, dbania o dom i higienę. Asystenci pomagali rodzinom również w sprawach 
formalno-prawnych np. poprzez towarzyszenie w sądzie, w uregulowaniu spraw urzędowych, 
w przygotowaniu i wypełnieniu pism urzędowych itp. Asystenci angażowali się również w działania mające 
na celu poprawę sytuacji zdrowotnej rodzin poprzez edukację zdrowotną, motywowanie do podjęcia 
leczenia, w tym umawianie wizyt lekarskich oraz towarzyszenie rodzinom podczas badań/konsultacji.

2) „Program Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej-Kreatywna PIASKownIca”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 
realizuje „Program Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej-Kreatywna PIASKownIca” dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Działania ukierunkowane są na wspieranie rodzin przeżywających 
trudności wychowawczo-opiekuńcze, w tym szczególnie rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu, 
jak i działania profilaktyczne. Zespół ds. Wspierania Rodziny stwarza warunki do rozwoju talentów 
i zainteresowań, zapewnia pomoc w nauce oraz organizuje czas wolny. W 2018 r. w zajęciach 
organizowanych przez Zespół ds. Wspierania Rodziny brało udział łącznie 31 dzieci. Wszystkie zajęcia 
w Kreatywnej PIASKownIcy były bezpłatne i dostosowane do etapu rozwojowego dzieci.

Od poniedziałku do piątku wg harmonogramu odbywały się zajęcia sportowe, modelarskie, 
dziennikarsko-literackie, sztuka interpretacji tekstów (zajęcia prowadzone przez pracowników 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie), warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne 
Kraina Świetlików (prowadzone przez wychowawcę) oraz warsztaty artystyczno-twórcze RAZ DWA 
TRZY – TWORZYSZ TY prowadzone przez artterapeutę.  Dodatkowo kadra zapewniała dzieciom 
pomoc  w odrabianiu prac domowych i nauce oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Dzieci 
i młodzież uczestniczyły także w spotkaniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece nr 2 w Czeladzi, 
warsztatach artystycznych (Decoupage, papieroplastyka Qulling), zajęciach z pierwszej pomocy, 
zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Będzinie oraz 
wycieczkach.

W dniach od 29.01 do 09.02.2018 roku realizowane były zajęcia w ramach programu „Ferie 
w mieście 2018”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. 
Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem realizowane były zajęcia artystyczno-twórcze 
RAZ, DWA, TRZY TWORZYSZ TY, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Bądź kumplem, 
nie dokuczaj”, zajęcia plastyczne - quilling, zabawy ruchowe z chustą Klanzy, gry zabawowe 
z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Dzieci poznały zasady 
bezpieczeństwa zimą, a także uczestniczyły w 2 wycieczkach: do Bawialni w Będzinie (29.01.2018 r.) 
oraz do Kopalni Kultury w Czeladzi na film pt.: "Coco" (09.02.2018 r.). W ramach integracji 
międzypokoleniowej odbyły się warsztaty współorganizowane z Klubem Seniora „Wrzos” pt.: 
„Walentynkowe impresje” - zajęcia plastyczne (01.02.2018); „Bajdy i zmyślenia” - zabawy
z wyobraźnią; „Z kufra mojego dziadka...” - zgaduj zgadula na wesoło; „Karaoke Party” - śpiewamy 
i tańczymy” (08.02.2018). Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z Będzina 
oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej odbyły się warsztaty 
z przedsiębiorczości dla najmłodszych prowadzone przez doradcę zawodowego. Dzieci uczestniczyły 
również warsztatach wielkanocnych prowadzonych przez pracownię EtnoJura (10.03.2018r.). 
W czerwcu dzieci kontynuowały udział w integracji międzypokoleniowej z Seniorami z Klubu Seniora 
„Wrzos” podczas zajęć „Majowa łąka”, „Wesołe akwarium”, „Rambit na wesoło”.

Ponadto w dniu 25.06.2018 r. odbył się festyn podsumowujący projekt Edukacja Ludzi Szukających 
Kompetencji - „Eluszek.” Program Wsparcia Rodzicielstwa, w którym brały również udział dzieci 
uczestniczące
w zajęciach „Kreatywna PIASKownIca”. Wraz z wychowawcą oraz nauczycielem PMDK zostało 
przygotowane przedstawienie pt. „Wakacje Eluszka”.
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Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem w okresie od 25.06 do 31.08.2018 r. w ramach 
akcji „Lato w mieście 2018”  zrealizowano następujące działania:

·zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, których celem był rozwój umiejętności psychospołecznych,
a także działania profilaktyczne;

·zajęcia artystyczno-twórcze RAZ, DWA, TRZY TWORZYSZ TY, powiązane z różnymi 
dziedzinami sztuki. Celem spotkań było rozbudzenie ciekawości do otaczającego świata, rozwijanie 
kreatywności i ekspresji oraz zdolności manualnych;

·gry i zabawy ruchowe z chustą Klanzy oraz zajęcia sportowe w trakcie, których rozwijana była 
ogólnie pojętą sprawność ruchowa. Wspólne zajęcia pozwalały zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas, 
uczyły także zasad uczciwości, koleżeństwa i odpowiedzialności;

·zajęcia na temat zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji, mające na celu ukształtowanie właściwych 
nawyków związanych z bezpieczeństwem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych oraz 
zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

Dodatkowo dzieci uczestniczyły w wycieczkach: do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia i Muzeum Śląskiego w Katowicach (05.07.2018 r.), do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu 
(28.08.2018 r.) oraz do Kina Helios na film pt. „Iniemamocni 2” (31.07.2018 r.) oraz „Krzysiu gdzie 
jesteś?” (30.08.2018 r.).  Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z Będzina 
oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej odbywały się warsztaty 
z przedsiębiorczości dla najmłodszych. Odbyło się sześć spotkań prowadzonych przez doradcę 
zawodowego.

W trakcie roku szkolnego od września do grudnia oprócz zajęć realizowanych wg harmonogramu, 
zorganizowano następujące działania:

·Zabawa z okazji Święta Dyni (30.10.2018 r.);

·Kreatywne warsztaty – Magia Pacynek. Dzieci własnoręcznie stworzyły pacynki (31.10.2018 r.);

·warsztaty promujące postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży prowadzone przez doradcę 
zawodowego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  (13.11.2018 r.);

·Zabawa Andrzejkowa (29.11.2018 r.);

·Zabawa Mikołajkowa podczas której dzieci dostały paczki oraz warsztaty artystyczne „Prezent dla 
Mikołaja” (06.12.2018 r.);

·Spotkanie Mikołajkowe w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, podczas 
spotkania dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, a także przedstawieniu przygotowanym przez 
podopiecznych DPS z Będzina;

·Spotkanie Opłatkowe, w którym uczestniczyło 15 dzieci  z Kreatywnej PIASKownIcy. Odbyła się 
uroczysta kolacja, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz warsztaty świąteczne z rękodzieła 
prowadzone przez Spółdzielnie Socjalną Kampus Eureka z Żarek. Ponadto dzieci otrzymały paczki
z słodyczami (19.12.2018 r.);

·Akcja charytatywna, organizowana przez Cafe Desa, TM Volni oraz Stowarzyszenie Czeladź jest 
Fajna. Dnia 22.12.2018 r. odbył się finał akcji, dzieci otrzymały prezenty oraz spotkały się
z Mikołajem.

3) ELUSZEK - projekt współfinansowany z środków zewnętrznych.

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi od września 2016 r. od sierpnia 2018 r. realizował projekt pn. Edukacja Ludzi SZukających 
Kompetencji - „ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług 
społecznych – konkurs.
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Kluczową intencją projektu było upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności 
wychowawczych rodziców w zakresie tworzenia i modyfikowania czynników ochronnych w kontakcie 
z dzieckiem. Główne obszary działań obejmowały: poszerzenie wiedzy,  zwiększenie umiejętności 
rodziców w zakresie sposobów budowania bezpiecznej relacji i interakcji z dziećmi, w tym czynników 
warunkujących właściwy rozwój emocjonalny dzieci. Założone cele zostały realizowane poprzez 
organizację tematycznych warsztatów kompetencji wychowawczych, organizację spotkań edukacyjnych 
dla rodziców i dzieci oraz treningów wspomagających jakość wczesnego przywiązania.

Grupę docelową w projekcie stanowiły rodziny z dziećmi, które doświadczały różnych trudności 
w pełnieniu ról rodzicielskich z terenu Miasta Czeladź. Wsparciem zostało objętych łącznie 121 osób.

W roku 2018 zrealizowano następujące działania:

1. W ramach Zadania 1 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych rodziny" przeprowadzono:

·indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 144 godziny;

·indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 180 godzin;

·indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 30 godzin;

·mediacje rodzinne, łącznie 30 godzin;

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów 
KZK GOP.

2. W ramach Zadania 2 "Działania na rzecz weryfikacji uzyskanych kompetencji" przeprowadzono:

·2,5 dniowy wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla rodziców z dziećmi (łącznie 40 osób). Podczas 
wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, transport 
oraz koszty trenerów;

·trening relacji przywiązaniowej dla 10 rodzin, łącznie zrealizowano 94 godziny treningu.

3. W ramach Zadania 3 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych w środowisku lokalnym" 
zrealizowano:

·superwizję prowadzoną przez osoby/rodziny wspierające, łącznie 80 godzin;

·superwizję ekspercką prowadzoną dla osób/rodzin wspierających, łącznie 35 godzin;

·wyjścia edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Zorganizowano
trzy wyjścia, w których łącznie wzięło udział 58 osób;

4. W ramach Zadania 4 "Asystentura rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze" zrealizowano:

·superwizję pracy asystentów rodziny, łącznie 18 godzin;

·zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę 1 etat i 1/2 etatu.

5. W ramach Zadania 5 "Wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie" udzielono pomocy 
finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. Zostały wydane łącznie 43 decyzje administracyjne, na łączną kwotę
12 900 zł.

4) Wspieranie rodzin doświadczających przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje na podstawie:

- Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi zapewnia Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS.

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 207/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., w którym określony jest 
skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób 
delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania 
lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele 
służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania 
Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy 
i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu, a także 
wypracowywanie procedur oraz standardów.

Grupa Robocza, to zespół osób - przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia 
wykonujących zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub na podstawie porozumień. 
Grupa Robocza powoływana jest przez Zespół Interdyscyplinarny w indywidualnych przypadkach, 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Udział 
w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny.

Procedura „Niebieskie Karty” - to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej (MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, 
oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury 
następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - A”.

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące 
sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania do realizacji, 
których zobligowani  są przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

W 2018 roku rodziny, w których zostały rozpoczęte procedury „Niebieska Karta” składały się 
z 284 osób, wliczając w to osoby wobec, których zachodziło podejrzenie iż są sprawcami przemocy, 
w tym 100 kobiet, 95 mężczyzn, 89 dzieci.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w ubiegłym roku wpłynęło 89 zgłoszeń dotyczących 
występowania przemocy w rodzinie oraz wypełniono 89 załączników Niebieska Karta – A: Policja 
51, pracownicy MOPS 32, pracownicy oświaty 5, inne 1.

Znacząca przewaga wszczętych procedur przez Policję wynika z faktu, iż w większości 
przypadków były rozpoczynane podczas interwencji funkcjonariuszy lub przy składaniu doniesienia 
o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 2017 KK.

W ramach prowadzonych działań przez Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS   
powołano 89 Grup Roboczych oraz zorganizowano 293 posiedzenia. W 2018 roku członkowie Grup 
Roboczych skierowali 26 wniosków o przymusowe leczenie do GKRPA, 20 zawiadomień do 
Prokuratury  oraz 15 wniosków o wgląd w sytuację małotetnich dzieci.

Ponadto w wyniku realizowanych działań:

·siedmiu sprawców przemocy zostało skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 KK;

· jedna osoba została umieszczona w Areszcie Śledczym;

·w siedmiu przypadkach Prokuratura Rejonowa jako środek zapobiegawczy wydała nakaz 
opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się i dozór Policji;

·na mocy art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia troje dzieci zostało umieszczonych u innej rodziny zamieszkałej oddzielnie oraz dwoje
w pieczy zastępczej.

W 2018 roku oprócz wszczętych nowych procedur w dalszym ciągu kontynuowane były 
53 procedur NK z lat wcześniejszych.

Kampania „Biała Wstążka” w Czeladzi - Miasto Czeladź w 2018 roku po raz drugi przystąpiło 
do Międzynarodowej Kampanii pt. „Biała Wstążka” odbywającej się w ramach 16 dni przeciw 
przemocy wobec kobiet. Na terenie Miasta organizatorem Kampanii był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czeladzi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Czeladź Pan 
Zbigniew Szaleniec. W realizację Kampanii zaangażowane zostały: Wydział Edukacji i Polityki 
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Społecznej UM, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gminne placówki oświatowe, Komisariat Policji 
w Czeladzi, Kopalnia Kultury, Stowarzyszenie „Czeladź Biega”, Herbaciarnia Cafe Desa, Strong 
House Fitness&Fight Club.

Kampanię rozpoczął ogłoszony w maju 2018 r., a trwający do 31.08.2018 r.  konkurs na Bohatera 
„Białej Wstążki”. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Czeladzi i miał na celu 
zwrócenie uwagi na rolę właściwych postaw wykazywanych w sytuacjach zagrażających innym 
ludziom. Uroczyste ogłoszenie osoby wybranej do tego tytułu miało miejsce 07.12.2018 r. na Gali 
„Białej Wstążki”.

W szkołach podstawowych na terenie miasta w dniach 01.10 – 31.10.2018 r. odbywał się 
konkurs plastyczny pod hasłem „Ćwicz muskuły, a nie awantury”. Wręczenie nagród 
przedstawicielom szkół, do których uczęszczają wyróżnieni autorzy prac miało miejsce na Gali 
podsumowującej Kampanię.

W październiku oraz listopadzie odbywały się zajęcia profilaktyczne dla rodziców „Mamo, tato 
patrzę na to” oraz pogadanki dla dzieci i młodzieży z udziałem funkcjonariuszy Policji „I ty możesz 
zostać bohaterem”. Celem tych działań było zwiększenie wiedzy, podniesienie poziomu świadomości 
oraz wrażliwości dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy.

Ważniejsze daty Kampanii:

·Dnia 17. 11.2018 r.  na terenach parku Grabek oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki odbył się Bieg 
„Białej Wstążki” wraz z marszem nordic walking pod hasłem "Razem przeciw przemocy".

·Dnia 24.11.2018 r. w hali MOSiR odbył się turniej piłki nożnej z udziałem przedstawicieli Policji
i innych instytucji miejskich pod hasłem „Gramy razem przeciw przemocy”.

·W dniu 26.11.2017 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w asyście 
policjantów dzielnicowych Komisariatu Policji w Czeladzi przypinali białe wstążki osobom 
zarządzającym placówkom i instytucjom miejskim. Przypięcie białej wstążki jest symbolem 
przystąpienia do Kampanii.

·Wydarzeniem podsumowującym Kampanię „Białej Wstążki” była Gala, która odbyła się
w  dniu 07.12.2018r. w Kopalni Kultury w Czeladzi.

Wszystkie działania miały na celu podkreślenie roli reagowania i tym samym okazania wsparcia 
osobom doświadczającym zagrażających sytuacji ze strony innych, zgodnie z myślą przewodnią 
Kampanii: „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”.

5) Wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Jednym z priorytetowych programów, który ma wesprzeć rodzinę w wypełnianiu jej funkcji, 
poprawić jakość życia jej członków i zwiększyć szanse rozwojowe dzieci jest realizowany od 2015 r. 
Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzinka 2 +”, przyjęty Uchwałą Nr  Nr XI/175/2015 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 maja 2015 r.

Program ten jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Czeladź. 
Wdrożenie go daje możliwość wsparcia czeladzkich rodzin, również przez lokalnych przedsiębiorców. 
Uruchomienie Programu tworzy podwaliny dla szeregu innych przedsięwzięć gminnych, których 
odbiorcami będą czeladzkie rodziny. Podejmowane działania lokalne będą wpływać na tworzenie 
pozytywnej atmosfery poszanowania i akceptacji wartości rodziny.

Celami Programu są: budowanie przychylnego klimatu wśród lokalnej społeczności dla czeladzkich 
rodzin, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, eliminowanie negatywnych stereotypów 
i propagowanie pomocniczości wśród mieszkańców Czeladzi oraz odciążenie domowych budżetów 
rodzin objętych programem.

Każda czeladzka rodzina posiadająca kartę Rodzinka 2+ korzysta z wielu ulg, rabatów oferowanych 
przez Partnerów programu. Do udziału w programie pozyskiwani byli sukcesywnie Partnerzy 
zewnętrzni (podmioty gospodarcze, organizacje społeczne), aby poszerzać i urozmaicać pakiet ulg, które 
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w rezultacie odciążą ich budżety domowe, zachęcą do korzystania z dóbr oferowanych przez Miasto, 
zaktywizują i zintegrują poprzez udział w organizowanych wspólnie wydarzeniach miejskich.

Założenia i cele Programu wysoce wpisują się w cele Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2016-2018.

W 2018 roku wydano 381 kart Rodzinka 2+. 

Od  2014 roku podpisano 47 porozumień z prywatnymi oferentami, którzy zapewniają dla Rodzin 2+ 
ulgi na zakup swoich produktów i usług.

6) Wspieranie i rozwój poradnictwa specjalistycznego i form rozwojowych dla rodzin.

„Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi - Punkt konsultacyjno-interwencyjny dla dzieci 
i ich rodziców” (05.02. - 21.12.2018).

Projekt pod nazwą „Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi” zakładał zrealizowanie 180 godzin 
konsultacji psychologicznych (w tym 60 godz. diagnozy opartej na relacji, 30 godz. sesji psychoterapii 
dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, 30 godz. spotkań terapeutycznych w nurcie 
skoncentrowanym na rozwiązaniach dla rodziców oraz 60 godz. grupy edukacyjno-rozwojowej). 
Wsparciem objętych miało zostać 60 osób, w tym 20 dzieci i 40 dorosłych (rodziców/opiekunów 
współpracujących ze specjalistą).

W ramach projektu zrealizowano łącznie 120 godz. konsultacji psychologicznych i terapeutycznych 
oraz interwencji kryzysowej dla 57 beneficjentów -  19 dzieci i 38 osób dorosłych. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano jedną edycję grupy edukacyjno-rozwojowej dla rodziców dzieci 
w wymiarze 60 godz. W zajęciach wzięło udział 13 osób. Tak więc założone cele zostały zrealizowane. 
W sumie 70 osób skorzystało ze wszystkich form pomocy, czyli więcej niż zostało założone.

Jednym z istotnych założeń  projektu było nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy społecznej
i oświaty w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny. Zakładane cele projektu zostały osiągnięte. 
Realizowane działania przyczyniły się do osiągnięcia zasadniczego celu projektu – zabezpieczenia 
dzieci i młodzieży przed dalszym krzywdzeniem i wtórną wiktymizacją poprzez udostępnienie 
bezpłatnej pomocy w ramach Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi.

Projekt był kontynuacją działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu finansowanego ze 
środków miasta Czeladź.

Poprzez działania projektowe na terenie Miasta została poszerzona oferta wsparcia psychologicznego 
(konsultacje indywidualne, rodzinne) kierowana do dzieci krzywdzonych i ich rodziców/opiekunów.

Informacja o ofercie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi przekazana została do różnych 
instytucji, dzięki czemu została podtrzymana i rozwinięta współpraca z instytucjami oświatowymi oraz 
pomocy społecznej, a także kuratorami. Klienci do Centrum najczęściej kierowani byli przez asystentów 
rodziny, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
członków Grup Roboczych, jak również wychowawców i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.

„Grupa wsparcia dla  rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego” (26.02.-
21.12.2018).

Projekt zakładał minimalizację kosztów emocjonalnych ponoszonych przez rodziców dzieci ze 
zdiagnozowanymi zaburzeniami sfery emocjonalnej, w tym również dzieci z diagnozą zaburzeń ze 
spektrum autyzmu.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 9 spotkań dla 10 osób.

Jednym z istotnych założeń  projektu było wsparcie psychologiczne rodziców opiekujących się 
dziećmi przejawiającymi zaburzenia sfery emocjonalnej, w tym również dzieci z diagnozą zaburzeń ze 
spektrum autyzmu. Utrzymujący się poziom liczebny grupy, atmosfera panująca w czasie spotkań 
i nawiązujące się relacje między uczestnikami wskazują, że cel ten został osiągnięty.

Poprzez działania projektowe została poszerzona na terenie Miasta oferta wsparcia psychologicznego 
dla rodziców z grupy ryzyka. Wiadomo bowiem, że trudności w radzeniu sobie z przeciążeniem 
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emocjonalnym wpływa na cały system rodzinny. W ramach projektu zostało zrealizowanych 27 godzin 
wsparcia psychologicznego w postaci Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 
emocjonalnego.

Informacja o Grupie wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego 
przekazana została do różnych instytucji, jak również trafiła na stronę Facebook i stronę www 
Stowarzyszenia.

„Dzieci się liczą – wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą 
w rodzinie.” (25.08.-21.12.2018).

Cel główny projektu zakładał zintensyfikowanie działań pomocowych na rzecz dzieci zagrożonych
i dotkniętych przemocą poprzez wzmocnienie czynników ochronnych dzieci i redukowanie czynników 
ryzyka wystąpienia przemocy został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- wzrost efektywności w zakresie zapobiegania i wczesnej interwencji wobec przypadków przemocy 
wobec małych dzieci (4-6 lat) poprzez wdrożenie programu profilaktycznego w 8 czeladzkich 
przedszkolach;

- zwiększenie dostępu do treści profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą poprzez 
organizację alternatywnych form wsparcia środowiskowego;

- wzrost umiejętności budowania rozwiązań społecznych i zawodowych poprzez zastosowane metody 
poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży.

Wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane.

W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

- opracowano 1 narzędzie do realizacji działań profilaktycznych w środowisku lokalnym;

- ponad 150 dzieci wzięło udział w działaniach profilaktycznych realizowanych w przedszkolach;

- ponad 200 osób, w tym dzieci i młodzież wzięło udział w działaniach środowiskowych;

- zrealizowano 1 cykl warsztatów 36 godz. dla 36 rodziców;

- przygotowano 10 nauczycieli do samodzielnego prowadzenia działań profilaktycznych;

- opracowano 1 zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie elektronicznej dla rodziców oraz 
kadry placówek oświatowych;

- zrealizowano 1 festyn promujący treści profilaktyczne w środowisku lokalnym;

- zorganizowano 2 happeningi promujące treści projektu w środowisku lokalnym;

- rozdystrybuowano 500 sztuk ulotek i 100 sztuk plakatów;

- opublikowano 5 informacji prasowych w mediach lokalnych i społecznościowych;

- opracowano 1 publikację podsumowującą działania w wersji elektronicznej.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Organizacja alternatywnych form wsparcia środowiskowego: zorganizowano jeden festyn 
(31.08.2018 r.) oraz dwa happeningi (10.08.2018 r. oraz 24.08.2018 r.) promujące treści projektu oraz treści 
profilaktyczne w środowisku lokalnym. W alternatywnych formach wsparcia środowiskowego uczestniczyło 
łącznie ponad 250 osób w tym dzieci i młodzież. Podczas spotkań na terenie miasta przeprowadzono m. in.: 
środowiskowe gry profilaktyczne oparte na metodyce „Krainy Świetlików”. Podczas festynu i happeningów dla 
uczestników został przygotowany poczęstunek. Mieszkańcy Czeladzi otrzymali materiały edukacyjne dot. 
profilaktyki i edukacji w zakresie zapobiegania zjawisku krzywdzenia dzieci. Ponadto został zlecony wydruk 
materiałów edukacyjnych, gier i kolorowanek.
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2. Opracowanie narzędzi do poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży. Na 
podstawie metodyki „Krainy Świetlików” opracowano narzędzie wykorzystane do prowadzenia poradnictwa 
i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu 
w wyniku zagrożenia lub doświadczania przemocy. W ramach działania został zlecony wydruk materiałów 
dydaktycznych i szkoleniowych dla dzieci oraz młodzieży.

3. Wdrożenie metod poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży. W 30 godzinach 
poradnictwa wzięło udział ponad 15 dzieci i młodzieży. Poradnictwo miało na celu wyposażenie dzieci 
i młodzieży w umiejętności rozpoznawania własnych zasobów, a tym samym budowaniu na ich bazie 
możliwych, konstruktywnych rozwiązań oraz lepszym zrozumieniu znaczenia swojego potencjału. W pracy 
z dziećmi i młodzieżą zastosowane zostały metody poradnictwa dostosowane do specyfiki potrzeb młodych 
ludzi: praca metaforą i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

4. Przygotowanie niezbędnych narzędzi do pracy profilaktycznej. W ramach tego działania opracowano 
model metodyczny sesji „Krainy Świetlików”, scenariusze poszczególnych zajęć, merytoryczny opis postaci 
„Krainy Świetlików” oraz bajek. Ponadto zostało zlecone opracowanie graficzne ulotek, plakatów, 
opracowanie graficzne kampanii, wydruk podręcznika „Kraina Świetlików”.

5. Przeszkolenie kadry przedszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć. Przeprowadzono łącznie 30 godzin 
spotkań dla 10 nauczycieli przedszkolnych. Pracownicy przedszkoli zostali przeszkoleni merytorycznie 
w zakresie realizacji programu „Kraina Świetlików”. Nauczyciele otrzymali szczegółową instrukcję działania 
dla prowadzącego zajęcia oraz scenariusze kolejnych sesji pracy z dzieckiem i rodzicami. Zajęcia w głównej 
mierze miały na celu zwiększenie świadomości i gotowości do podjęcia interwencji przez osoby pracujące 
z dziećmi. Podczas spotkań uczestnicy mieli zapewniony suchy catering. W ramach działania został zlecony 
wydruk zaświadczeń oraz materiałów szkoleniowych.

6. Realizacja działań profilaktycznych w przedszkolach. W ramach tego zadania nauczyciele przedszkolni 
przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Kraina Świetlików”. Działania profilaktyczne 
objęły ok. 150 dzieci z 8 czeladzkich przedszkoli. Program „Kraina Świetlików” składał się z 6 modułów 
tematycznych (potrzeba wsparcia; poczucie osamotnienia; poczucie bezradności; potrzeba miłości; poczucie 
odpowiedzialności; ujawnienie sekretu), które realizowane były w poszczególnych przedszkolach. Zajęcia 
prowadzone były przez nauczycieli w oparciu o scenariusz zajęć. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć była 
możliwość korzystania przez specjalistów z wsparcia w formie superwizji. Poszczególne sesje zajęć były 
superwizowane przez ekspertów programu. Kadra przedszkolna skorzystała łącznie z 30 godzin superwizji. 
W ramach działania został zlecony wydruk materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zostały zakupione 
materiały plastyczne, kreatywne, szkatułki, kamienie itp. Dodatkowo metodą rękodzielniczą (szydełko) 
powstało 6 unikalnych postaci z „Krainy Świetlików”.

7. Realizacja oferty dla rodziców. Cykl warsztatów obejmował 12 spotkań po 3 godz. (od 17.09.2018 r. do 
10.12.2018 r.). Łącznie odbyło się 36 godz. warsztatów dla 36 osób. Tematyka warsztatów obejmowała 
następujące zagadnienia: rodzina to drużyna – rodzina jako system, odkrywanie własnych kompetencji 
rodzicielskich, poczucie własnej wartości w rodzinie, potrafię kochać – potrafię być kochany, relacja 
z dzieckiem, rozwijanie w dziecku poczucia odpowiedzialności, akceptacja i rozumienie autonomii dziecka, co 
zrobić aby dziecko w swoich porażkach odkrywało swoje sukcesy, kiedy ja jestem ok, to ty też jesteś ok?, jak 
wyznaczać granice – o sposobach i technikach wychowawczych, emocjonalność dziecka – odczytywanie 
i regulacja emocji u dziecka, seksualność dziecka – proste rozmowy o trudnych sprawach. Podczas zajęć 
zapewniona była opieka nad dziećmi oraz poczęstunek kawowy. 

Informacja o realizowanym projekcie „Dzieci się liczą – wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie” przekazana została do różnych instytucji, jak również 
trafiła na stronę Facebook i stronę www Stowarzyszenia.
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Poniższe tabele przedstawiają osiągnięte wskaźniki dla zadań zrealizowanych w ramach gminnego programu wspierania rodziny w 2018 roku.

Tabela nr 2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących

Cel 2: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących

Okres realizacji

L.p. Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki
2018 Podmiot realizacji

1. Pomoc w integracji rodziny/organizowanie spotkań, warsztatów zapobiegających izolacji, 
pikników rodzinnych Liczba zrealizowanych działań 3 MOPS, NGO

Liczba warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje 
opiekuńczo wychowawcze 5

2. Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz podnoszenie 
świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny

Liczba osób objętych warsztatami/szkoleniami 119

MOPS, NGO

3.
Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci przez działalność Zespołu ds. wspierania 

opiekuńczo-wychowawczego rodziny oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie 
Filia Czeladź

Liczba dzieci objętych wsparciem 65 MOPS

Liczba asystentów pracujących na rzecz rodzin 4

4. Zapewnienie opieki rodzinom przezywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez asystenta rodziny

Liczba rodzin, którym przyznano pomoc asystenta 
rodziny 68

MOPS

5. Pomoc w nauce szkolnej dzieciom objętym wsparciem asystenta rodziny Liczba dzieci, które uzyskały pomoc 13 MOPS

Id: C669FC85-6928-44F4-9D8A-7DB9ECC0D40E. Projekt Strona 11



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań.

Tabela nr 3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

Cel 2: Zabezpieczenie potrzeb bytowych dziecka i rodziny. Poprawa funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej

Okres realizacji
L.p. Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki

2018 Podmiot realizujący

1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom Liczba rodzin i dzieci objętych pomocą 824 MOPS

2. Objęcie rodzin pomocą w postaci dożywiania Liczba dzieci korzystających z dożywiania 298 MOPS

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin wymagających 
wsparcia (kolonie, obozy sojoterapeutyczne, akcja lato, akcja zima) Liczba dzieci, która wzięła udział w wypoczynku 45 MOPS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań.

Tabela nr 4. Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców

Cel 3: Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców

Okres realizacji 
L.p. Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki

2018
Podmiot realizacji

1. Systematyczna praca asystentów z rodzinami wymagającymi 
wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Liczba podpisanych kontraktów/planów pracy 68 MOPS

Liczba warsztatów/szkoleń podnoszących 
kompetencje opiekuńczo wychowawcze 5

2. Organizowanie spotkań podnoszących kompetencje 
wychowawcze rodziców

Liczba osób objętych warsztatami/szkoleniami 119
MOPS, NGO

3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego Liczba osób (rodziców i dzieci), którym udzielono 
poradnictwa psychologicznego 85 MOPS, NGO

4.
Wspieranie rodzicielstwa - realizacja rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny oraz Miejskiego 

Programu Rodzina 2+
Liczba wydanych kart 381 UM, MOPS
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań.
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Czeladzi uchwałą nr XXV/342/2016 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęła Gminny Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 998 tj. z późn. zm.) Burmistrz składa Radzie Gminy
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z
realizacją zadań.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r.
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Projekt

z dnia  18 marca 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 4701S- 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 4701S- 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. Traci moc Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej 
4700S- ul. Katowicka w Czeladzi”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. 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 4701S- ul. Katowicka w Czeladzi”.

Gmina Czeladź i Powiat Będziński zamierzają wspólnie realizować zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej 4701S- ul. Katowicka w Czeladzi”.

Na powyższe zadanie przewidziano w budżecie Powiatu 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 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania.

W związku z powyższym, przedkładamy uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Czeladź do
partnerstwa z Powiatem Będzińskim i udzielenia mu pomocy finansowej na powyższe zadanie w wysokości
100 000,00 zł.
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Projekt

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

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

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

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego,

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną na rzecz 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 
frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

6) odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców  w sposób wskazany w § 6:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,
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3) zużyte opony,

4) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

5) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 
wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2 pkt 1-4 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela 
nieruchomości ilości.

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 9 odbierane są bezpłatnie w ilości do 1 Mg/rok zebranej przez 
właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem 
opublikowanym przez jednostkę wywozową z następującą częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 2 razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub 
pojemnikach oraz pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem w okresie od 1 marca do 30 listopada:

1) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w tygodniu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz w tygodniu.

3a. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem w okresie od 1 grudnia do 28 lutego:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz w miesiącu.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów 
z papieru, szkła, zebranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 
odpadów zielonych i i odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów jest 
dostarczany właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową w formie ulotki raz na rok przed 
rozpoczęciem okresu jaki obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Czeladź.

5. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem:

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 2 razy w roku;

2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

6. Szczegółowa informacja o terminach zbiórki odpadów określonych w ust. 5 jest dostarczana 
właścicielom nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

§ 4. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości otrzymuje:

1) zabudowa jednorodzinna – worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na 
frakcje:
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a. papier,

b. szkło,

c. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

d. odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów.

2) zabudowa wielomieszkaniowa – pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem 
na frakcje:

a. papier,

b. szkło,

c. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w pkt 1;

3) utrzymywanie pojemników do selektywnego zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czeladź;

4) worki typu big-bag w ilości 1 sztuka, raz na rok/gospodarstwo domowe do zbierania odpadów budowlano-
remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym 
zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, 
których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.

§ 5. 1. Przedsiębiorca (jednostka wywozowa) odbierający odpady komunalne wybrany przez Burmistrza 
Miasta Czeladź w przetargu nieograniczonym na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, jest zobowiązany:

1) świadczyć wskazane przez gminę Czeladź usługi, o których mowa  w § 4;

2) w porozumieniu z gminą Czeladź ustalić i przedstawić do zatwierdzenia harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych uwzględniające ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

3) do odebrania każdej ilości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 8;

4) do odebrania 1 Mg/rok/gospodarstwo domowe odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach i workach 
niespełniających wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czeladź, nie będą odbierane.

3. Jednostka wywozowa świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia:

1) niedopuszczenie w czasie pracy przy odbiorze odpadów do zanieczyszczenia nieruchomości, chodnika lub 
jezdni;

2) ustawienie (odstawienie) pojemnika w miejsce zabierania lub odbierania odpadów;

3) odbiór odpadów leżących luzem, w przypadku gdy wskutek nieterminowego wykonania usługi nastąpiło 
nagromadzenie odpadów obok pojemników;

4) odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas świadczenia usługi odbioru, w celu ochrony zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska.

4. Jednostka wywozowa świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia dostarczenie pojemników i worków do selektywnego zbierania 
odpadów w odpowiedniej ilości.

5. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 zgromadzone w worku big-bag, jednostka wywozowa jest 
zobowiązana odbierać na zgłoszenie telefoniczne właściciela nieruchomości.
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§ 6. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z zastrzeżeniem zawartym w § 2 ust. 4.

2. Do PSZOK mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady 
komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-8, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej miasta Czeladź oraz poprzez wywieszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w niniejszej uchwale przez jednostkę 
wywozową, o której mowa w § 5 ust. 1 lub podmiot prowadzący PSZOK właściciel nieruchomości może 
zgłaszać do Urzędu Miasta Czeladź w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia. Zgłoszenia 
kierowane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 można dokonać telefonicznie, za pomocą elektronicznych środków 
przekazu, pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź w godzinach pracy Urzędu.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) dane właściciela nieruchomości, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres;

2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie - w przypadku jednostki wywozowej odbierającej odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

3) opis zdarzenia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLI/587/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Uchwała zmieniana jest w związku ze zmianą sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na
terenie miasta. Konieczne jest dostosowanie jej do wymogów zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pojawia się nowa frakcja odpadów „odpady ulegające
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, które będą zbierane wraz
z odpadami zielonymi. Rozszerzono również uchwałę o nowe konieczne wymogi zawarte w § 8 dot.
rozpatrywania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez jednostkę wywozową lub Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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Projekt

z dnia  12 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/16 arkusz 
mapy 58 o powierzchni 0,0718 ha położonej przy ulicy Rzemieślniczej 20 w Czeladzi.

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. 32 ust. 1 i art.37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala :

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/16 
arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0718 ha położonej przy ul. Rzemieślniczej 20 w Czeladzi dotychczasowym 
użytkownikom wieczystym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Użytkownicy wieczyści zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki

10/16 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0718 ha położonej przy ulicy Rzemieślniczej 20 w

Czeladzi, złożyli wniosek o nabycie tego gruntu na własność. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art.37 ust.

2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie

wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w trybie

bezprzetargowym. W związku z tym, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż

przedmiotowej działki gruntu jest zasadne.
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Projekt

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

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

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do gminnego zasobu nieruchomości prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako dz. 54/2 arkusz mapy 55 o powierzchni 0,2346ha położonej 

przy ul. Prostej 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.  2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie, w drodze darowizny, do gminnego zasobu nieruchomości prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako dz. 54/2 arkusz mapy 55 o powierzchni 0,2346ha położonej przy ul. 
Prostej w Czeladzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy polegających na utrzymaniu dróg 
gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Działka nr 54/2 k.m. 55 zajęta jest pod pas drogowy, drogi gminnej, ul. Prostej w Czeladzi.
Zasadnym jest dokonanie darowizny dz. 54/2 przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Czeladź,
w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).
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Projekt

z dnia  19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działek 
oznaczonych numerami: 81/7, 91, 95 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2401 m2 położonych przy ul. 

Grodzieckiej 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 nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działek 
oznaczonych numerami: 81/7, 91, 95 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 2401 m2 położonych przy ul. 
Grodzieckiej w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do gminnego zasobu nieruchomości planuje się nabyć działki oznaczone numerami: 81/7, 91, 95 arkusz
mapy 11 o łącznej powierzchni 2401 m2 położone przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi .

Aktem notarialnym Rep A nr 1560/2017 z 6 czerwca 2017 r. Gmina Czeladź sprzedała działki
których część w wyniku podziałów geodezyjnych utworzyła działki 91 i 95. Zgodnie z ww. aktem
notarialnym po wybudowaniu na przedmiotowych działkach infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą Gmina w formie darowizny nabędzie działki co umożliwi w przyszłości komunikację terenów
za powstającym centrum handlowym z ul. Grodziecką.

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 nabywania(…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/16 arkusz mapy 13 o powierzchni 
223 m2 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/1 arkusz mapy 13 o powierzchni około 

230 m2 położonych w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiących własność Gminy 
Czeladź na część nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7 arkusz mapy 13 o powierzchni ok. 

1900 m2 położonej w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiącej własność osoby 
fizycznej

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 zamianę nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/16 arkusz mapy 
13 o powierzchni 223 m2 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/1 arkusz mapy 
13 o powierzchni około 230 m2 położonych w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiących 
własność Gminy Czeladź na część nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7 arkusz mapy 
13 o powierzchni ok. 1900 m2 położonej w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiącej 
własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Współwłaścicielki działki 53/7 arkusz mapy 13 o powierzchni 2137 m2 wystąpiły z wnioskiem o zamianę
jej części na działki gminne: działkę 55/16 arkusz mapy 13 o powierzchni 223 m2 oraz części
nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/1 arkusz mapy 13 o powierzchni około 230 m2 położone w
Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz. Zamiana pozwoli Gminie na racjonalne wykorzystanie
terenu nabytego wraz z działką 54/1.

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 nabywania(…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  19 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości  działek oznaczonych 
numerami: 51/10, 151/2, 152/2 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położonych na terenie tzw. 

Szybu Kondratowicz 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 nabycie  do gminnego zasobu nieruchomości  działek oznaczonych numerami: 51/10, 
151/2, 152/2 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położonych na terenie tzw. Szybu Kondratowicz 
w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do gminnego zasobu nieruchomości planuje się nabyć działki oznaczone numerami: 51/10, 151/2, 152/2
arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 1904 m2 położone na terenie tzw. Szybu Kondratowicz w Czeladzi.

W związku z planowaną inwestycją związaną z budową osiedla mieszkaniowego nabyta
nieruchomość, stanowiąca własność osób fizycznych, umożliwi racjonalne wykorzystanie terenu gminnego
m. in. ułatwi skomunikowanie terenów mieszkaniowych z ul. Kombatantów. Z nabywaną nieruchomością
graniczą działki gminne.

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących zasad nabywania(…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt

z dnia  13 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk 
nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź 
na stanowiskach: 

1) pedagodzy – 20 godzin,

2) psycholodzy – 20 godzin,

3) logopedzi – 20 godzin,

4) doradcy zawodowi – 20 godzin,

5) terapeuci pedagogiczni – 20 godzin.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Czeladź pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 22 godziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/623/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 30 grudnia 2004 roku 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów 
i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 27 października 2017 roku o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.), organy prowadzące przedszkola,
szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze zostały upoważnione do określenia tygodniowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b
ustawy Karta Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych nie może przekraczać 22 godzin.
Niniejsza uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zatrudnionych w czeladzkich
przedszkolach i szkołach – pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów
pedagogicznych w wysokości 20 i tym samym nie przekracza liczby godzin ustalonej w ustawie – Karta
Nauczyciela.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 września 2019 r., organy prowadzące przedszkola
zostały upoważnione do określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi, obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak
i dzieci młodsze. Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy Karta
Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z nie może przekraczać 25 godzin. Niniejsza uchwała
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w czeladzkich
przedszkolach pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22
godziny, a tym samym nie przekracza liczby godzin ustalonej w ustawie – Karta Nauczyciela.

Projekt uchwały został poddany opiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli -
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Projekt

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

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

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.    
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin w sprawie przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych za 
wysokie wyniki sportowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nagrody sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terenie 
Miasta Czeladź, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym. 

§ 3. Wydatki związane z udzieleniem nagród sportowych pokrywane będą z budżetu Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 11 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. 1. Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym (drużynowym), międzynarodowym lub 
krajowym w dyscyplinach sportowych olimpijskich lub paraolimpijskich. 

2. Nagrodę sportową i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:

1) jest mieszkańcem Miasta Czeladź,

2) uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe – zgodnie
z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa 
w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 2. 1. Nagrody sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym (zawodnikom) za osiągnięcia 
wymienione w § 4 niniejszego regulaminu w ramach współzawodnictwa sportowego, organizowanego przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe 
i Europejskie federacje sportowe oraz właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy. 

2. Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikom, w tym również zawodnikom (osobom) 
niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. 

2. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę sportową za rok, w którym osiągnął wysoki wynik 
sportowy, a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do otrzymania nagrody sportowej, 
najwyższą.

§ 4. 1. Nagrody sportowe mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym zespołowym (drużynowym) poprzez uzyskanie awansu do wyższego szczebla 
rozgrywek.

2. Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach zespołowych (drużynowych):

Wysokość           
nagrody

Piłka nożna -
szczeble 

rozgrywek 
ligowych

Tenis stołowy -
szczeble rozgrywek 

ligowych

Koszykówka -
szczeble rozgrywek 

ligowych

Siatkówka -
szczeble 

rozgrywek 
ligowych

200,00 zł Klasa okręgowa IV, III liga III  liga IV, III liga

300,00 zł IV, III liga I, II liga II liga II  liga

600,00 zł II liga i wyższa ekstraklasa I liga i wyższa I liga i wyższa

3. Wysokość nagród sportowych w dyscyplinach indywidualnych:

1) miejsca od I do III w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 20.000,00 zł;

2) miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata w wysokości 10.000,00 zł;

3) miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy w wysokości 5.000,00 zł;
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4) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w wysokości 4.000,00 zł;

5) miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości
3.000,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 5.000,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 3.000,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 2.000,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 1.000,00 zł;

10) miejsca od I do III w zawodach krajowych w wysokości 500,00 zł;

11) miejsca od I do III w zawodach wojewódzkich w wysokości 300,00 zł;

12) zawodnik powołany do reprezentowania kadry na szczeblu wojewódzkim w wysokości
500,00 zł;

13) zawodnik powołany do reprezentowania kadry na szczeblu ogólnopolskim w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. Kandydatów do otrzymania nagrody sportowej mogą zgłaszać:

1) zainteresowane osoby pełnoletnie,

2) rodzic lub prawny opiekun zawodnika,

3) zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych,

4) właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,

5) Ośrodki Sportu i Rekreacji.

§ 6. 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody sportowej.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród sportowych dla zawodników należy składać w Kancelarii Urzędu 
Miasta Czeladź w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie 
sportu z poprzedniego roku kalendarzowego. 

2. Wnioski o nagrody sportowe powinny zawierać:

1) dane osobowe zawodnika,

2) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej,

3) nazwę i adres wnioskodawcy, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu,

4) osiągnięcia zawodnika uzasadniające przyznanie nagrody sportowej.

3. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy oraz jego 
rangę, zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, np. zaświadczenie z klubu sportowego, wyciąg z protokołu 
zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom.

§ 8. 1. Nagrody sportowe przyznawane są przez Burmistrza Miasta Czeladź na podstawie pozytywnego 
zaopiniowania wniosków przez komisję ds. przyznawania nagród sportowych.

2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje Burmistrz Miasta Czeladź w drodze zarządzenia.

3. W skład komisji wchodzi:

1) osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta pełniąca funkcję przewodniczącego komisji,

2) osoba desygnowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi pełniąca funkcję członka komisji,

3) pracownik wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za zadanie pełniący funkcję członka komisji,

4) pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi.
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4. Decyzje komisji zapadają w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów członków 
komisji.

5. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego i rozpatruje wnioski złożone
w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z wnioskami ustalają tryb wyłaniania kandydatów
do otrzymania nagród sportowych.

7. Do zadań komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków,

2) ustalenie liczby osób, którym może zostać przyznana nagroda sportowa przy uwzględnieniu środków 
finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Czeladź,

3) ustalenie wysokości nagród z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 2 i § 4 niniejszego regulaminu.

8. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych wniosków przedstawia się 
Burmistrzowi Miasta Czeladź w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania nagród sportowych.

§ 9. 1. Nagrody sportowe zawodnikom przyznaje i pozbawia w drodze decyzji administracyjnej Burmistrz 
Miasta Czeladź. 

2. Lista zawodników, którzy otrzymali nagrodę sportową zamieszczona będzie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl .

3. Burmistrz Miasta Czeladź może pozbawić zawodnika nagrody sportowej w przypadku:

1) stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie nagrody sportowej podano nieprawdziwe dane
o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody,

2) anulowania wyniku, za który nagroda sportowa została przyznana,

3) stosowania dopingu w sporcie w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu 
w sporcie,

4) dyskwalifikacji zawodnika.
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania i pozbawiania 

pieniężnych nagród sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

stanowiącego Zał. nr 1 
do Uchwały Nr .............

              Rady Miejskiej w Czeladzi 
              z  dnia .....................

                                                                    Czeladź, dn. ......................................                

WNIOSEK O PRZYZNANIE   NAGRODY SPORTOWEJ  

  

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1) Imię i nazwisko..................................................................................................................…………….. 

2) Adres zamieszkania.............................................................................……….…….............................. 

3) Telefon, poczta elektroniczna……......................................................................................................... 

4) Data i miejsce urodzenia…………......................................................................................................... 

5) Imię ojca.............................................................. imię matki......................…........................................ 

6) Nazwisko rodowe matki…...................…………………………………………………………...................  

7) Obywatelstwo........................................………………………………………………………………..........

8) PESEL ..………………………………………………………....................................................................  

9) Numer i seria dowodu osobistego.........................................................................................................

10) Nazwa banku i numer konta osobistego zawodnika……………..……………………………………….

.............................................................................................................................................................…..

11) Adres Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania.............................................................…......... 

...................................................................................................................................................................
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DYSCYPLINA SPORTU I KATEGORIA WIEKOWA

1) Dyscyplina sportowa uprawiana przez zawodnika (liga rozgrywek):

…………………………………………………………………………………………………………………........

2) Kategoria, w której zawodnik osiągnął sukces: 

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

3) Aktualny Nr licencji/karty zawodniczej wydany przez właściwy polski związek sportowy:

…………………………………………………………………………………………………………………........

NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY(tj. zainteresowana osoba pełnoletnia, rodzic lub prawny opiekun 
zawodnika, zarząd klubu sportowego i stowarzyszeń sportowych, właściwy polski lub okręgowy związek 
sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji)

1) Nazwa

…..................................................................................................................................…………............... 

2) Forma prawna

…...............................................................................................................................…………………....... 

3) Adres, telefon, fax, poczta elektroniczna

…............................................................................………………………………………………….........…..
 
4) KRS

…..................................................…………............................................................................................... 

CHARAKTERYSTYKA SPORTOWA ZAWODNIKA:

Opis osiągnięć sportowych zawodnika:

.............................................................................................................................................................…..

…............................................................................................................................................................…

............................................................................................................................................................……

.............................................................................................................................................................…..

.............................................................................................................................................................…..

.............................................................................................................................................................…..

...................................................................................................................................................................
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W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej oświadczam, że jestem świadomy/a skutków podatkowych 
związanych z wymienionym faktem. 

 

....…..................................…………........ 
data i miejsce wypełnienia wniosku

 

.......................................................................... 
pieczęć i podpis wnioskodawcy

.......................................................................... 
podpis kandydata 

Załączniki: 
1. kopię  dokumentu  potwierdzającego  osiągnięty  wynik  sportowy  oraz  jego  rangę

np. zaświadczenie z klubu sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem

przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej.
W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
oświadczenia składa rodzic lub opiekun prawny, 

3. oświadczenie  wnioskodawcy,  że  wszystkie  informacje  w  złożonym  wniosku  są  aktualne
i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego zgłoszenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263
z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W drodze uchwały określa się zasady, tryb przyznawania i
pozbawiania nagród sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla danej jednostki samorządu
terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe został
poddany konsultacjom.

19 lutego 2019 r. na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl w zakładce Sprawy społeczne – Nagrody i
stypendia sportowe oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń –
Organizacje pozarządowe ogłoszono konsultacje dotyczące ww. projektu uchwały.
Konsultacje trwały od 27 lutego do 6 marca 2019 r.
Do dnia 6 marca 2019 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich uwag dotyczących
wprowadzenia zmian do ww. projektu uchwały.

Id: 2B3E11C4-BCFA-4E9B-97E2-C8EC82D09AF8. Projekt Strona 1



Projekt

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

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

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu

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

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje

§ 1. Udziela się Powiatowi Będzińskiemu pomocy finansowej w kwocie 180.000 zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego typu drabina dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

§ 2. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Będzińskim, 
a Miastem Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
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UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 31.01.2019 roku Starosta Powiatu Będzińskiego nawiązał do spotkania, które
odbyło się w dniu 30.01.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Będzinie i wystąpił z prośbą o
współfinansowanie w kwocie 180.000 zł. zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego typu drabina
dla KP PSP w Będzinie.

Zakup wymienionego wyżej pojazdu z pewnością poprawi skuteczność prowadzenia akcji
ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Co w znacznym stopniu przełoży się na poziom
bezpieczeństwa mieszkańców Czeladzi.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia
pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej jest jednostką organizacyjną Powiatu.
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Projekt

z dnia  12 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie występowania mieszkańców Czeladzi z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r., poz.994 
z późn.zm.)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne 
wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) mieszkańcu lub mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańca lub mieszkańców Miasta Czeladź 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Czeladzi,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Czeladzi,

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi,

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Czeladź,

5) Komitecie - należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej,

6) Pełnomocniku Komitetu - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania komitetu.

Rozdział 2.
Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty uchwał.

§ 3. 1. Projekt uchwały jest wnoszony przez Komitet lub Pełnomocnika Komitetu do Rady. 

2. Wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały, winien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, datę urodzenia, własnoręczny podpis.

§ 4. Projekt uchwały musi odpowiadać następującym wymogom formalnym:

1) musi zostać poparty przez przynajmniej 300 mieszkańców,

2) powinien spełniać wymogi określone w Statucie dla projektów uchwał Rady.

Rozdział 3.
Zasady tworzenia Komitetów.

§ 5. 1. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców.

2. Komitet występuje pod nazwą "Komitet inicjatywy uchwałodawczej„ uzupełnioną o tytuł projektu 
uchwały.
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3. O utworzeniu Komitetu zawiadamia Przewodniczącego Rady Komitet lub Pełnomocnik Komitetu.

Rozdział 4.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

§ 6. 1. Komitet może korzystać w swojej działalności ze wszystkich prawem dopuszczalnych form 
promocji.

2. Materiały wykorzystane w ramach promocji powinny zawierać oznaczenie Komitetu, od którego 
pochodzą.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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