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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 23.11.2018 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
III SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20  ust 1  ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 28 listopada  2018 r., godzina 17:00

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 

3. Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 26 września 2018 r. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji (na wniosek) z dnia 24 października 2018 r. 

5. Przyjęcie protokołu  z sesji z dnia 22 listopada 2018 r. 

6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 listopada 2018 r. 

Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej: 
7. (B - Or. 0057.7.2018)

Informacja międzysesyjna za okres od 05.09.2017r.  do 06.10.2018r. 

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskie
8. Podatki i opłaty lokalne 

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

9. Projekt Nr 146
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok

Komisja 
Finansowo 
Budżetowa

10.
Projekt Nr 147
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 
2018 -2030 

Komisja 
Finansowo 
Budżetowa

11.
Projekt Nr 148
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź 
z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

12.
Projekt Nr 149
w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pienięż-
nych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sporto-
we.

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

13.
Projekt Nr 150
w  sprawie:  ustalenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od
nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2019 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa 

14.
Projekt Nr 151 
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa

15.
Projekt Nr 152
w  sprawie:  uchylenia  uchwały  nr  XXXI/397/2016  Rady  Miejskiej  
w  Czeladzi  z  dnia  30  listopada  2016  r.  w  sprawie  opłaty  targowej  
z późniejszymi zmianami. 

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa
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16. Projekt Nr 153
w sprawie: zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 34/4,
34/5 arkusz mapy 45 o łącznej powierzchni 1192m2 oraz udziału 2/4 w
działce  34/8  arkusz  mapy  45  stanowiących  własność  gminy  Czeladź
położonych  przy  ul.  Borowej  w  Czeladzi  na  nieruchomość  oznaczoną
numerami  działek:  21/1,  24/2,  25/1,  26/1,  27/7,  28/5,  114/5,  210/38
arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 2898m2 położoną w Czeladzi przy
ul. Kombatantów stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

17. Projekt Nr 154
w  sprawie:  złożenia  wniosku  o  likwidację  Komunikacyjnego  Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

18. Zapytania i interpelacje radnych 

19. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

20 Sprawy bieżące

21. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

Jolanta Moćko 

----------------------------------------------------------------------------------
- str. 2/2-
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       Czeladź, dnia 7 listopada 2018r. 
 
B - Or. 0057.7.2018 
 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 5 września 2018r. do 6 listopada 2018r. 
 
1. Informacje ogólne. 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 31.10.2018 r. wynosiła 30.211 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 16 osób, w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 138 osób. 
 
1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy. 
Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 
30.09.2018 r. wynosiła – 858 osób (w tym 461 kobiet). Bez prawa do zasiłku 
pozostaje 765 osób (w tym 407 kobiet). Analogicznie na dzień 30.09.2017 r. liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 993 osoby (w tym 511 kobiet). 
Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku  
ubiegłego o 135 osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 
zmniejszyła się o 50. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 130 osób 
liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. 
 
Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie na stażu w Urzędzie 
Miasta Czeladź przebywała 1 osoba. W Miejskiej Bibliotece Publicznej 3 osoby 
odbywają staż w tym 1 w Kopalni Kultury, w ramach współpracy z Fundacją 
Galicyjską z Krakowa 1 osoba odbywa staż w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze 
środków EFS, w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie 1 osoba 
skazana, wykonuje kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne  
(do 30.09.2019 r.), ponadto 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie - 
użytecznych w tym 1 osoba w Kopalni Kultury. W Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji 4 osoby wykonują prace społeczno – użyteczne. W Muzeum Saturn 9 
osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na cele społeczne, a 1 osoba odbywa 
staż. W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej Pracowało  6 osób skazanych 
(łącznie przepracowały 335 r-g), a 6 osób wykonywało prace społeczno-użyteczne. 
 
2. Wykonanie budżetu. 
2.1. Urząd Miasta. 
Dochody budżetu miasta do 30.09.2018 r. zrealizowano w wysokości 111.114.943,29 
zł, co stanowi 67,86 % planu. Wydatki wykonano na kwotę 99.833.074,80 zł,  
tj.  59,42 %.   
 
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
31.10.2018 r. wyniosło 29.195.989,26 zł. 
 
Dokonano rozliczenia i zwrotu kaucji mieszkaniowej na rzecz 16 najemców lokali  
w mieszkaniowym zasobie Miasta Czeladź o łącznej wartości 17.444,18 zł, 
przysługujących z tytułu zakończenia stosunku najmu. 
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Zawarto 15 porozumień o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach za używanie lokali 
mieszkalnych na łączną kwotę 83 314,05 zł. 
 
W okresie od 04.09.2018r. Do 30.10.2018r. Odzyskano 79.767,29 zł. na poczt 
zaległości w opłatach za używanie lokali, które powstały do dnia likwidacji ZBK  
w Czeladzi. 
Łącznie od 01.01.2018r. Do 30.10.2018r. odzyskano dług z tego tytułu w kwocie 
507.037 zł.  
 
2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wydatki wykonano na kwotę  23.531.876,29 zł, co stanowi 68,93% planu wydatków  
a dochody zrealizowano w wysokości  239.516,02 zł, co stanowi  91,34%. planu 
dochodów. 
 
2.3. Dom Pomocy Społecznej SENIOR. 
Wydatki wykonane na dzień 31.10.2018 r. wyniosły 1.915.996,15 zł. tj. 80,32 %  
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.551.227,93 zł.,  
co stanowi   81,41% w stosunku do planu. 
 
2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pomoc Społeczna 
W zakresie zadań własnych wypłacono 12.701 świadczeń dla 1.515 osób, na kwotę 
451.023,51 zł, która stanowi 14,47% rocznego planu wydatków na 2018r. 
Narastająco od początku 2018r. wydano  2.333.870,05zł, tj. 74,90% planu. 
 
 
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 1.122.043,55zł. 
Narastająco od początku 2018r. wydano kwotę 5.024.776,94zł - co stanowi 89,21% 
planowanych wydatków na 2018r.  
W ww. okresie wypłacono 4.551 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia 
rodzicielskiego dla 1.274 osób. 
 
Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wydano kwotę 248.752,52zł. 
Narastająco od początku 2018r. wydano kwotę 1.310.704,79zł - co stanowi 82,41% 
planowanych wydatków na 2018r. 
W ww. okresie wypłacono 600 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 231 osób. 
 
Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
w okresie międzysesyjnym  na realizację świadczeń  wydano kwotę 1.975.049,50zł. 
Od początku 2018 roku wydano 10.498.730,10zł, co stanowi 89,86% planowanych 
wydatków na 2018 rok. W ww. okresie wypłacono 3.961 świadczeń 500+. 
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Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start", 
w okresie międzysesyjnym wypłacono 777 świadczeń na kwotę 232.950,00zł.  
Od początku 2018 roku wydano kwotę 877.950,00zł, co stanowi 73,16% 
planowanych wydatków na 2018 rok. 
 
Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
w okresie międzysesyjnym sporządzono 1 decyzję przyznającą i wypłacono 
1 świadczenie, na kwotę 4.000 zł. Od początku 2018 roku wydano kwotę 12.000 zł. 
 
Dodatki mieszkaniowe 
Z tytułu dodatków mieszkaniowych w okresie 01.09.2018r. - 31.10.2018r. wypłacono 
544 świadczenia, na kwotę 259.171,35zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 
541 rodzin. Narastająco od początku 2018r. wydano 1.372.961,87zł. 
 
Dodatek energetyczny 
Z tytułu dodatków energetycznych w okresie 01.09.2018r. - 31.10.2018r. złożono 74 
wnioski, na kwotę 2.136,18zł, od początku roku wydano 9.921,42zł. 
 
Karta Dużej Rodziny 
Złożono 3 nowe wnioski, na kwotę 41,01zł oraz 2 wnioski o przedłużenie ważności 
karty, na kwotę 5,48zł. 
 
Prace społecznie-użyteczne 
Wykonywało 46 osób, kwota wypłaty wyniosła 27.787.40zł. Od początku roku 
wydano 104.506,70zł. 
 
Stypendia szkolne 
W okresie 01.09.2018r. - 31.10.2018r. złożono 31 wniosków (2 odmowy), liczba 
objętych uczniów wyniosła 48. W ww. okresie przyznano 1 zasiłek szkolny. 
 
Usługi opiekuńcze 
Podstawowe usługi opiekuńcze w okresie 01.09.2018r. - 31.10.2018r. wykonywało 
18 opiekunek, dla 100 osób, zrealizowano 4.807,5 godzin usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 100.904,42zł (środki własne).  
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie 01.09.2018r. - 31.10.2018r. wykonywały 
2 opiekunki, dla 9 osób, zrealizowano 151 godzin usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 3.775,00zł (środki zlecone). 
 
 
Domy Pomocy Społecznej 
Na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie 
międzysesyjnym wydano 459.435,09zł - co stanowi 16,44% planowanych wydatków 
na 2018r. 
Narastająco od początku 2018r. wydano 2.241.292,33zł - tj. 80,19% planowanych 
wydatków na 2018r. 
W ww. okresie poniesiono odpłatność za 196 osób przebywających w DPS 
(w tym w DPS Senior wydatkowano kwotę 134.736,89zł dla 69 osób).  
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2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 05.09.2018 r. do 06.11.2018 r. wyniosły 444.514,98 zł (łącznie od 01.01.2018 r. 
do 06.11.2018 r. – 2.261.129,48 zł), co stanowi 76,68 % planowanych przychodów 
na rok 2018 r. 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 05.09.2018 r. do 06.11.2018 r. wyniosły 389.154,30 zł (łącznie od 01.01.2018 r. 
do 06.11.2018 r.  – 2.161.131.98 zł), co stanowi 74,37% planowanych kosztów na 
rok 2018 r. 
 
2.6. Muzeum Saturn. 
Na rok 2018 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.334.000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 1.065.000 zł, a koszty poniesione za niniejszy okres 
sprawozdawczy wyniosły 233.892,32 zł (ogółem od 01.01.2018 do 06.11.2018 r. 
koszty wyniosły 1.036.012,67 zł). 
 
2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Wydatki od 01.01.2018r. do 06.11.2018r.  wykonano na kwotę 2.214.019,38 zł, 
co stanowi 37,58% planu wydatków ogółem (5.891.887 zł), a dochody zrealizowano 
w wysokości 92.280,15 zł, tj. 83,92% planu dochodu ogółem (109.960 zł). 
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
Uchwała nr LIV/689/2018 Rady Miejskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2018 rok – dokonano zmian w budżecie, 
Uchwała nr LIV/691/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 5 września 2018 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  
w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul. 
Szpitalnej 40 w Czeladzi i  ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby 
obwodowej komisji wyborczej w związku z  wyborami do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzono na 21 października 2018r. obwód 
odrębny został utworzony, 
Uchwała nr LIV/690/2018 Rady Miejskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian 
w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 – dokonano zmian w WPF, 
Uchwała nr LV/692/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2018 rok – dokonano zmian w budżecie, 
Uchwała nr LV/693/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian 
w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 – dokonano zmian w WPF, 
Uchwała nr LVI/710/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2018 rok – dokonano zmian w budżecie, 
Uchwała nr LVI/711/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 – dokonano zmian  
w WPF, 
Uchwała nr LV/694/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września  2018 r.  
w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 
24/1 arkusz mapy 62 o powierzchni 558 m2 położonej w okolicy ul. Wiosennej  
w Czeladzi – w realizacji, 
Uchwała nr LV/695/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września  2018 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 314 arkusz mapy 13 o powierzchni 1170 m2 położonej 
przy ul. Chmielnej w Czeladzi – w realizacji, 
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Uchwała nr LV/696/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września  2018 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 25 arkusz mapy 47 o powierzchni 965 
m2 położonej przy ul. Nowopogońskiej 226 w Czeladzi – w realizacji, 
Uchwała nr LV/697/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września  2018 r.  
w sprawie zamiany części nieruchomości  oznaczonej numerem działki 25/3 arkusz 
mapy 12 położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi stanowiącej własność Gminy 
Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 27/4 arkusz mapy 12  
o powierzchni 278 m2 położoną przy ul. Kombatantów w Czeladzi stanowiącą 
własność osoby fizycznej – w realizacji, 
Uchwała nr LV/707/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 października  2018 r.  
w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 6 arkusz mapy 28 o powierzchni 530 m2 położonej przy ul. Nowopogońskiej   
w Czeladzi – w realizacji, 
Uchwała nr LVI/705/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 października 2018r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, 
granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczoną w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź- w realizacji, 
Uchwała nr LVI/706/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 października 2018r.   
w sprawie  przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 
2030" – w realizacji. 
 
4. Sprawy bieżące. 
4.1. Zamówienia publiczne. 
Urząd Miasta. 
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta udzielono 236 zamówień o wartości 
poniżej 30.000 euro każde, o łącznej wartości brutto  670 646,25 zł.   
Od początku 2018 roku udzielono zamówień poniżej progu ustawowego,  
o sumarycznej wartości brutto 4.108.136,29 zł w ilości 1.210 oraz podpisano 386 
umów na wartość 3.883.751,35 zł. Od początku  2018 roku anulowano 11 wniosków 
oraz unieważniono 2 postępowania (BIP). 
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
04.09.2018r. wszczęto postępowanie na „Zamówienie z wolnej ręki - Remont 
chodnika i zagospodarowanie terenu – ul. Nowopogońska”. Dnia 10.09.2018r. odbyły 
się negocjacje z Wykonawcą: Zakładem Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. 
Sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź. 13.09.2018r. zawarto umowę  
z Wykonawcą na kwotę 6 370,28 zł brutto.  
 
05.09.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: KRISBUD Sp. z o.o., z siedzibą  
w Trzebini przy ul. Lipcowej 58 w postepowaniu na: „ Zamówienie z wolnej ręki – 
Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku 
Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą” na kwotę brutto: 1 904 998,66 zł. 
 
 
10.09.2018r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowa boiska 
sportowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Czeladzi”, do upływu terminu 
składania ofert wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: „Bellsport” Grzegorz Leszczyński                         
ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom z ceną brutto: 295.670,91 zł. 13.09.2018r. unieważniono 
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postępowanie, ponieważ cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 121.000,00 zł brutto. 
 
10.09.2018r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowa placu zabaw przy 
ul. Katowickiej w Czeladzi”, do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert, 
najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: P.P.H.U. ADAGON Adam Goniwiecha   
z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Opełki 14 z ceną brutto 123 831,86 zł. 16.10.2018r. 
zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę brutto 122 832,49 zł (poprawiono omyłki  
w ofercie Wykonawcy). 
 
14.09.2018r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowa placu zabaw wraz 
z siłownią plenerową w Parku Alfred w ramach Budżetu Obywatelskiego”, do upływu 
terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład 
Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o., Sp.k., 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 
29A z ceną brutto 528 187,22 zł. Dnia 05.10.2018r. rozstrzygnięto przedmiotowe 
postępowanie. Dnia 12.10.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą.  
 
18.09.2018r zawarto umowę na „Wykonanie zagospodarowania terenu tężni 
solankowej w Czeladzi” z Wykonawcą: Zakładem Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. 
z o.o., Sp.k. , 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 29A na kwotę brutto 333 169,58 zł.  
 
24.09.2018r. unieważniono postępowanie na „Centrum Usług Społecznościowych  
i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu”, ponieważ do upływu 
terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.  
 
25.09.2018r. wszczęto postępowanie na „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa 
Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” otwarcie ofert 
odbędzie się 19.11.2018r. 
 
01.10.2018r. wszczęto postępowanie na „Centrum Usług Społecznościowych  
i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu” otwarcie ofert 
odbędzie się 16.11.2018r. 
 
02.10.2018r. wszczęto postępowanie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
zadania obejmującego realizację projektu pn.„Zintegrowane punkty przesiadkowe A-
T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. 15.10.2018r. 
odbyło się otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty najkorzystniejszą ofertę złożył 
Wykonawca: PROKOM Construction Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu przy  
ul. Reymonta 30/1 z ceną brutto: 530.000,00 zł. Obecnie trwa sprawdzanie 
dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
 
05.10.2018r. wszczęto postępowanie na "Budowę placu zabaw z siłownią plenerową 
przy ulicy Betonowej". 22.10.2018r. odbyło się otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, 
najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: GREITON Natalia Nowak z siedzibą  
w Nysie przy ul. Wandy Pawlik 16/4 z ceną brutto 182 381,69 zł. Obecnie trwa 
sprawdzanie dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
 
16.10.2018r. wszczęto postępowanie na „Zamówienie z wolnej ręki - Prochownia - 
Park zabaw - etap II".  17.10.2018r. odbyły się negocjacje z Wykonawcą: Zakładem 
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Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 
Czeladź. 24.09.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 21 431,99 zł brutto. 
 
22.10.2018r. wszczęto postępowanie na „Zamówienie z wolnej ręki - Wykonanie 
zagospodarowania terenu tężni solankowej w Czeladzi”. 17.10.2018r. odbyły się 
negocjacje z Wykonawcą: Zakładem Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. Sp. k.              
ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź. 18.10.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą na 
kwotę 19 864,50 zł brutto. 
 
W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono 
zamówień na kwotę: netto: 560 255,78 zł, brutto: 683 165,71 zł. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
 
W okresie międzysesyjnym udzielono 146 zamówień na kwotę: 202.098,68 zł netto. 
w tym: 83 dostawy na kwotę 43.088,90 zł netto oraz 63 usługi na kwotę       
159.009,78 zł netto. 
 
Muzeum Saturn. 
Od 01.01.2018 r. do 06.11.2018 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano  
117 dostaw na kwotę 94 716,10 zł.  netto, 138 usług na kwotę 196 759,78 zł. netto 
oraz 4 roboty budowlane na kwotę 78 290,91 zł netto.  
 
4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 83 zarządzenia. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W opisywanym okresie wydano 4.427 decyzji, w tym: 
- w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  
w okresie międzysesyjnym wydał 925 decyzji, w tym: 
- 832 przyznające, 
-   29 odmownych, 
-     5 uchylające, 
-     4 w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, 
-   55 (inne), 
 
ponadto wydano: 
- w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych - 544, 
- w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego - 212, 
- w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 1.293, 
- w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych - 88, 
 
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych - 52, 
- w sprawie odmowy przyznania funduszu alimentacyjnego - 10, 
- w sprawie uznania, odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
  alimentacyjnych lub umarzająca postępowanie w sprawie - 3, 
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych - 26, 
- w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 5, 
 
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6, 
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych - 1, 
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- inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
  umarzające, bez rozpatrzenia - 901, 
 
- w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą, w DPS 
  poza Czeladzią - 25, 
- w sprawach związanych z DPS „Senior” – 32, 
- w sprawach ewidencji ludności – 64, 
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 10, 
-  w sprawie zajęcia pasa drogowego –29, 
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 12, 
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji – 1, 
- o ustaleniu warunków zabudowy – 8, 
- na usunięcie drzew i krzewów – 23, 
- w sprawie podatku od nieruchomości - 157. 
 
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 19.00 
 konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – wtorki od 15.30 
do 19.30 
 konsultacje prawne – środy od 15.00 do 19.00 
 konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin – czwartki  
od 15.00 do 18.00.  
 
Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 5 osób skierowano do biegłych sądowych w celu wydania pisemnej opinii  
o stopniu uzależnienia od alkoholu ze wskazaniem rodzaju zakładu odwykowego, 
 wpłynęło 6 wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu  
o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia odwykowego, 
 19 września oraz 10 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których rozpatrzono 
łącznie 27 spraw osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, 
 zaopiniowano 13 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 na bieżąco realizowana jest korespondencja z Sądem Rejonowym w Będzinie 
oraz Prokuraturą Rejonową w Będzinie w sprawie osób uzależnionych od alkoholu. 
5 września 2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 na Rynku w Czeladzi 
zorganizowany został Festyn Zdrowia. Lekarze i pielęgniarki wykonali około 900 
badań.  
 
Od 29 września do 2 października 2018 r. trwały Czeladzkie „Senioralia” 2018. 
Podczas inauguracji Czeladzkich „Senioraliów” 2018, wręczone zostały nagrody  
za udział w drugiej edycji programu „aktywni w czeladzi 60+”:  
 I miejsce w programie zdobył pan Ryszard Kula, który w nagrodę otrzymał 
weekendowy pobyt w Domu Zdrojowym w Ciechocinku dla dwóch osób, ufundowany 
przez przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,  
 II miejsce zdobyła pani Halina Jeska, która otrzymała voucher dwustu złotowy 
na zabiegi do Salonu Medycznego Fizjo - Med Joanny Zdeb. 
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Ponadto zorganizowano: Marsz Parasoli, konkursy z nagrodami (najpiękniejsza 
parasolka i najciekawsze przebranie z lata 20 / lata 30), porady, warsztaty, 
prezentacje stoisk, występy, bezpłatne badania, mobilny punkt z Kopertą Życia. 
Można było też przejechać się Czeladzkim Senioralnym Pociągiem.  
 
30 września 2018 r. w Parku Harcerskim „Kamionka” odbyła się II edycja gry 
terenowej Graj-Zwiedzaj-Wygrywaj. Drużyny liczące po 5 osób pokonywały 
wyznaczoną trasę i odpowiadały na ukryte zagadki. Na zakończenie gry wystąpił 
teatr HoM” ze spektaklem „Ukryte”. Pod hasłem „Senior w magicznym świecie 
ogrodów” Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi przygotowała prelekcje  
i warsztaty, a Muzeum Saturn w Czeladzi zorganizowało dla seniorów „Wierzbowe 
warsztaty”. Ciekawostką tegorocznych Senioraliów było zorganizowanie przez Dom 
Pomocy Społecznej „Senior” Casyna Royal DPS. W Casynie można było zagrać w 
ruletkę, gry karciane, bingo, kręgle multimedialne. Sportowe Senioralia 
zorganizowane przez MOSiR w Czeladzi to przede wszystkim Marsz Nordic Walking, 
Turniej Darta. Na zakończenie Senioraliów w ogródku MOPS Czeladź - Piaski przy 
ul. Zwycięstwa 6 odbyła się Biesiada dla Seniorów „Jestem Seniorem i śpiewam  
z humorem”. 
 
W ramach projektu pt. „Czeladzki Fundusz Senioralny” do końca października br. 
realizowane były przez grupy seniorów, dwa projekty pn.: „Parkowe PodWieczorki”  
i „Szklane ogródki”.  
 
W październiku br. w ramach Strefy Relaksu odbyły się zajęcia integracjo - 
muzyczno- taneczne pn.: „Pląsik 60+” oraz zajęcia Tai -Chi, które są doskonałym 
narzędziem dla seniorów do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. 
26 października 2018r. w Kopalni Kultury zorganizowana została  Gala Finałowa 
Konkursów pt. „Senior – fotograf” i  „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Podczas Gali 
wręczono nagrody i certyfikaty, podsumowano działania na rzecz czeladzkich 
Seniorów, podziękowano Radzie Seniorów Miasta Czeladź za działalność,  
a na zakończenie wystąpiła Grupa Teatralna Seniorów z Gliwic. Certyfikat Miejsce 
Przyjazne Seniorom otrzymali: Klub Seniora „Wrzos” Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi i sklep zielarko-medyczny HIBISCUS. W konkursie 
fotograficznym „Senior - fotograf” zwyciężyli: 
Kategoria I: wspomnienia z wakacji 
 I miejsce zajęła Pani Genowefa Wysoczańska, autorka zdjęcia pt.:  
„W poszukiwaniu swojego Tai Chi w kanadyjskich Górach”;  
 II miejsce zajął Pan Bogumił Kwintal, autor zdjęcia pt.: „Wakacje z trabantem”; 
 III miejsce zajęła Pani Anna Jachimowicz, autorka zdjęcia pt.: „Witaminy”;  
Kategoria II: rodzina, przyjaciele 
 I miejsce zajęła Pani Jolanta Malinowska, autorka zdjęcia pt.: „Rodzinna 
przeprawa przez rzekę”; 
 II miejsce zajęła Pani Krystyna Olejniczko, autorka zdjęcia pt.: „Osobisty 
bodyguard”; 
 III miejsce zajęła Pani Halina Jeska, autorka zdjęcia pt.: „Mój Ci On”. 
W ramach lokalnego Programu Czeladzki Senior 60+ wydanych zostało 1630 kart,  
a uczestniczy w nim 78 podmiotów oferujących ulgi i rabaty. 
 
W ramach trwania Programu Rodzinka 2+ wydano 1578 karty rodzinom, które 
mieszkają w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Rodziny  
te korzystają z różnych ulg oferowanych przez 48 Partnerów. 
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Od 24 września do 14 grudnia 2018 r. rozpoczęto kontynuację zajęć pozalekcyjnych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) w świetlicy „Skrzat” działającej przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Czeladzi oraz świetlicy „Szerszenie” działającej przy Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Czeladzi. 
 
28 września br. odbyła się XV Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 
„Integracja”.  
W Olimpiadzie Miasto Czeladź reprezentowane było przez 10 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Czeladzi (kwota: 500,00 zł - zakup koszulek). 
 
Od 1 do 31 października 2018 r. zorganizowano cykl szkoleń dla nowych członków 
Polskiego Związku Niewidomych – Koła w Czeladzi z zakresu czynności dnia 
codziennego, z orientacji przestrzennej i tyflologii oraz dla przewodników osób 
niewidomych (kwota: 2 730,00 zł). 
Sfinansowano zakup pomocy do poruszania się (2 szt. białych lasek) dla członków 
Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi (kwota: 240,00 zł). 
 
4 października 2018 r. odbył się koncert profilaktyczny RYMcerzy pt. „Nie Zmarnuj 
Swojego Życia” dla uczniów klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi (kwota: 2 500,00 zł). 
 
Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla członków 
Polskiego Związku Niewidomych - Koła w Czeladzi pt. „Moja wolność, moje granice - 
o asertywności i konfliktach”, które odbyły się 10 października 2018 r. (kwota: 900,00 
zł). 
 
25 października 2018 r. o godz. 16.00 odbyły się warsztaty profilaktyczne dla 30 
rodziców uczniów z klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czeladzi pt. „Mobbing 
rówieśniczy” (kwota: 700,00 zł). 
 
Burmistrz Miasta Czeladź przyznał dotację (forma „mały grant”) dla: 
 Miejski Czeladzki Klub Sportowy (kwota: 7 950,00 zł) na realizację zadania 
publicznego pt. „Trenowanie i rozgrywki ligowe juniorów starszych w lidze 
wojewódzkiej” 
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA (kwota: 
4.700,00 zł) na realizację zadania publicznego pt. „Podsumowanie Czeladzkich 
Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych - Kurs Radosnego Malowania  
z Familią” 
 Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Czeladzi (kwota: 884,00 zł) na realizację zadania publicznego 
pt. „Jesteśmy otwarci na świat jako profilaktyka uniwersalna”. 
 
Żłobek Miejski w Czeladzi 
Obecnie do Żłobka uczęszcza 104 dzieci. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 1 osoba odbywa staż oraz 1 
osoba jest na pracach społecznie – użytecznych. 
14 września 2018 r. obchodzono „Dzień Marchewki”. 
28 września 2018 r. zorganizowano „Dzień Chłopaka”.  
8 października 2018 r. w Żłobku Miejskim w Czeladzi oraz w Fili Żłobka (Piaski) 
odbyły się zajęcia pt.„Dzień Policjanta”.  
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17 oraz 19 października 2018 r. w Żłobku odbyło się „Pasowanie na Żłobkowicza”. 
Najmłodsza grupa „Wiewiórki”, „Biedronki” oraz „Misie” zostały pełnoprawnymi 
Żłobkowiczami. 
23 października 2018 r. odbył się Bal Jesienny.  
29 października 2018 r. zdjęcia dzieci do Kalendarza na 2019 r. 
 
 
 
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
 
Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi. Klub skupia 30 członków, tj. 27 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 i często jedynym sposobem na walkę z samotnością. Przynależność 
do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, 
rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Bez wątpienia tego rodzaju integracje 
korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalniają procesy starzenia. 
Zajęcia cykliczne: 
 
- zajęcia plastyczne, manualne, 
- zajęcia muzyczne, wspólne śpiewanie przy gitarze, 
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacery, nordic walking, 
- zajęcia psychologiczne, 
- zajęcia kulinarne, 
- gry planszowe. 
 
Zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z Miasta Czeladź (Pracownia Orange): 
 
1. Zajęcia manualne - „Balonowe fantazje” - nauka modelowania balonów,    
2. Zajęcia plastyczne - „Kwiatowa mandala”,  
3. Zajęcia muzyczne - „Przeboje lata”, 
4. Biesiada dla Seniorów w ramach wydarzenia „Senioralia 2018” 
    - „Jestem Seniorem i śpiewam z humorem...”. 
5. Zajęcia psychologiczne - „Zmiany w nas i wokół nas, jak sobie z nimi radzić”, 
6. Jarosław Powojski zaprasza na „Wieczór z fraszką”, 
7. Wieczór poezji Jolanty Klimek (Bąk) - „Jesienny promyk słońca”. 
 
4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
Przeprowadzono ogółem 446 interwencji. 
Nałożono 16  mandatów karnych na kwotę 1.300 zł. 
W tym: z Art.431 ust.1Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi - 7na kwotę 700 zł, z Art.145 KW zaśmiecanie miejsca publicznego - 2 
na kwotę 100 zł, z Art.191 Ustawy o odpadach - termiczne przetwarzanie odpadów - 
3 na kwotę 200 zł, z Art. 77 KW brak dozoru nad zwierzęciem - 1 na kwotę 100 zł,  
z Art.97 KW zagrożenie w ruchu drogowym - 1na kwotę 50 zł, z Art 96§3 KW 
odmowa wskazania, komu użyczono pojazd - 1 na kwotę 50 zł, z Art 141 KW 
używanie słów nieprzyzwoitych – na kwotę 100 zł. 
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Pouczono 146  osób, sporządzono 1 wniosek do Sądu. Wylegitymowano 173 osoby. 
Skontrolowano 296 razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń  
i przestępstw. 
Doprowadzono: do Izby Wytrzeźwień - 22 osoby, do miejsca zamieszkania - 3 osoby, 
do MOPS Czeladź - 2 osoby, do Ośrodka Ofiar Przemocy nad Rodziną oraz 
odwieziono do Schroniska dla Osób Bezdomnych - 3 osoby. 
 
Wykonano 58 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 105 razy 
pomocy Wydz. UMC, w tym zabezpieczono wraz z Policją wybory samorządowe, 
które odbyły się 21.10.2018r. Dokonano min. rozwozu kart do głosowania oraz 
wyposażenia i dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia głosowania, stałego 
patrolu siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do czasu zawiezienia protokołów 
do Delegatury Biura Wyborczego w Katowicach tj. do 22.10.br. do godz. 17:00. 
 
4.6. Oświata. 
12 października 2018 r. w hali MOSiR odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, podczas której wręczono Nagrody Burmistrza Miasta dla dyrektorów 
placówek oświatowych (3 osoby) oraz nauczycieli (9 osób); 3 osoby, które uzyskały 
awans na nauczyciela mianowanego złożyły ślubowanie.  
 
13 października 2018 r. Burmistrz odebrał przyznane miastu Czeladź w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych 
Województw wyróżnienia: certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, wyróżnienie 
dodatkowe „Srebrny Certyfikat - Samorządowego Lidera Edukacji”, wyróżnienie 
nadzwyczajne dla miasta Czeladź w kategorii „Lider Jakości Kształcenia”. 
 
Przedstawiciel Urzędu Miasta brał udział w uroczystych ślubowaniach i pasowaniach 
pierwszoklasistów na ucznia (we wszystkich szkołach podstawowych). Zakupiono 
upominki (gry edukacyjne) dla klas pierwszych szkół podstawowych, które 
przekazano uczniom podczas uroczystości ślubowania. 
 
Na podstawie złożonego wniosku przyznano stypendium studentowi będącemu 
mieszkańcem gminy Czeladź na okres 10 miesięcy od października 2018  
w wysokości 300,00 zł miesięcznie. 
 
Złożono wniosek o przyznanie dotacji celowej „Wyprawka szkolna” w ramach 
rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. 
 
Przeprowadzono procedurę awansu nauczyciela na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
 
Przygotowano i podpisano umowy o zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci 
niepełnosprawnych 
do placówek oświatowych. 
 
Przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny. 
 
Włączenie się gminy w charakterze Partnera w organizację Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. 
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Złożono zaktualizowany wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2018 r. na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  
 
Sporządzono sprawozdania SIO na dzień 10 i 30 września 2018 r. System Informacji 
Oświatowej to zbiór danych oświatowych. Zadaniem programu SIO jest zebranie 
danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie oświaty oraz ich scalenie na 
poziomie Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dane zebrane stanowią podstawę  
do oszacowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego.  
Przedszkole Publiczne Nr 1 
 Dwoje pracowników świadczyło prace w ramach prac społecznie- 
użytecznych. 
 Współpraca z Nadleśnictwem Katowice w ramach ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „100 000 drzew na 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości” (pozyskanie sadzonki buka czerwonego  
za surowce do recyklingu). 
 Udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. 
 Spotkanie z górnikiem ze sztolni Królowa Luiza. 
 Zorganizowanie Dnia Chłopaka; owocowego dnia w ramach akcji „Zdrowo 
Jemy, Zdrowo Rośniemy”; jesiennego grzybobrania. 
 19 października 2018 roku w Kopalni Kultury odbył się uroczysty koncert 
„Jedynka – Niepodległej” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
 Udział w seansie filmowym „Księżniczka i smok”. 
 Aktywne uczestnictwo w spotkaniach czytelniczych w ramach Akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 
 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  
w przedszkolu odbył się koncert muzyczny pt. „Muzyka polska” oraz montaż słowno-
muzyczny pt. „Przedszkolaki spod biało-czerwonej. Jesteśmy Polakami”. 
 Udział w wycieczce do Nadleśnictwa w Siewierzu oraz do Sklepu 
Zoologicznego w Czeladzi. 
 Obchody: Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopaka, Dnia Zwierząt, Dnia Mycia 
Rąk, Dnia Nauczyciela. 
 Udział w akcji Sprzątania Świata. 
 Odbyły się zajęcia pokazowe ruchowe „Drużyny Kangura” oraz taneczne 
„Dance4You Fitness Club”. 
 Odbyły się spotkania z policjantami oraz górnikiem w ramach preorientacji 
zawodowej. 
 Udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, cyklu 
czytelniczych spotkań pt. „Rodzice/opiekunowie czytają dzieciom”, cyklu zajęć 
literackich w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, akcji pozyskiwania 
plastikowych nakrętek zorganizowanej przez Fundację „Kasperek” z Będzina. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 5 
 Udział przedszkolaków wszystkich grup wiekowych w akcji „Narodowe 
czytanie”.  
 Uroczystość przedszkolna zorganizowana w ogrodzie przedszkolnym „Święto 
pieczonego ziemniaka”. 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
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 Podsumowanie udziału dzieci z grup starszych w akcji „Wyraźni na drodze”. 
 Wyjście przedszkolaków na wystawę do biblioteki – Filii Piaski pt. „Obiektywny 
portret miasta wg Jerzego Żymirskiego”. 
 Wizyta górnika w przedszkolu w ramach programu preorientacji zawodowej. 
 Rozpoczęcie realizacji cyklu zajęć „Polska – moja ojczyzna”. 
 Próbna ewakuacja z udziałem Straży Pożarnej. 
 Przedstawienie teatralne aktorów z Krakowa „Pani Jesień dary niesie”. 
 Konkurs plastyczny wewnątrz przedszkolny „100 rocznica niepodległości 
państwa polskiego”. 
 Wyjazd do Zespołu Parków Krajobrazowych w Będzinie na spotkanie 
edukacyjne „Recykling i jego znaczenie dla środowiska”. 
 Udział w powiatowym konkursie plastycznym „Polska niepodległa w moich 
oczach” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. 
 Stałe cykliczne zajęcia czytelnicze z udziałem rodziców i opiekunów 
przedszkolaków. 
 Zbiórka nakrętek dla zwierząt ze schroniska w Milowicach. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 7 
 Odbył się koncert w wykonaniu zespołu „Violino” z okazji obchodów 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 Zorganizowano „Czytanie na dywanie” – czytanie przez rodziców i dziadków 
we wszystkich grupach wiekowych. 
 Kontynuowano comiesięczne spotkania czytelnicze z Miejską Biblioteką 
Publiczną. 
 Obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, a także Dzień Chłopaka. 
 Włączenie się w akcję „Sprzątanie świata”- Akcja Segregacja. 
 Udział w przedstawieniu teatralnym teatru „Skrzat”. 
 Bezpieczna droga do przedszkola – Spotkanie z policją. 
 Promowanie zdrowego odżywiania – kolorowo i witaminowo w przedszkolu. 
 Przedszkolny konkurs patriotyczny: „Kto ty jesteś ? Polak mały”. 
 Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu (czytelnictwo) - „Mały Miś  
w świecie Wielkiej Literatury”. 
 Przeprowadzono próbną ewakuację. 
 Wizyta w Domu Pomocy Społecznej „Senior”. 
 Zorganizowano wycieczkę do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 
 W ramach prac interwencyjnych zawarto 2 porozumienia. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 
 Włączenie się do akcji charytatywnej „Pola nadziei”. 
 Udział w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz do ogrodu 
zoologicznego. 
 Zorganizowano pasowanie na Przedszkolaka; Dzień Edukacji Narodowej; 
Dzień Przedszkolaka. 
 Udział w spotkaniach bibliotecznych. 
 Odbyło się przedstawienie teatralne w przedszkolu „Jesienne porządki”. 
 Udział w pierwszym z cyklu spotkań w filharmonii. 
 Udział w Akcji Sprzątania świata. 
 Udział w konkursach miejskich i ogólnopolskich (np. konkursy plastyczne). 
 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie odbywa staż – jako pomoc 
nauczyciela oraz 1 osoba jako pomoc konserwatora. 
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Przedszkole Publiczne Nr 10 
 Przystąpienie do edukacyjnego projektu czytelniczego „Misiowa mama”. 
 Organizacja wycieczki do TVS w Katowicach. 
 Obchodzono Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Kundelka. 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”; w spektaklu na terenie przedszkola 
(spotkanie z teatrem); w ogólnopolskich konkursach plastycznych; w spotkaniu 
czytelniczym.  
 Przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka- wielki człowiek”. 
 Organizacja zajęć otwartych dla rodziców. 
 Zorganizowanie w filii Nr 2 MBP wystawy prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 
 Udział w Ogólnopolskiej akcji pod hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X 
WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ” („Sprzątanie Świata”). 
 Obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka oraz Dzień dyni. 
 Zorganizowano Piknik Rodzinny; spotkanie integracyjne z rodzicami „Tańczę 
ja, tańczysz ty”; wycieczkę autokarową do „Egzotarium” w Sosnowcu; zajęcia  
w ramach współpracy między placówkami (np. SP2); wizytę w Bibliotece (zajęcia 
biblioteczne); akademię z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Nieodległości; wycieczkę 
autokarową do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz wycieczkę autokarową  
do „Palmiarni” w Gliwicach. 
 W przedszkolu goszczono Mobilne Planetarium „Orbitek” - „Zaczarowana rafa 
Kaluoka’hina”. 
 Udział w teatrzyku dla dzieci „Baltazar Gąbka”, „Kot w butach”. 
 Odbył się pokaz pracy Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej - „Trening 
ewakuacyjny” 
w przedszkolu. 
 W ramach prac społeczno – użytecznych zatrudnione są 2 osoby. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Sukcesy uczniów: 
 Laureatka konkursu „Listy do Przyszłości” w ramach złożenia Wawelskiej 
Kapsuły Czasu z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę zorganizowanego przez Zamek Królewski na Wawelu i Tauron. 
 Zakwalifikowanie się 7 uczniów do II etapu VI Dyktanda Niepodległościowego 
„Po polsku o historii!” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polonistów i Zespół 
Szkół w Lublińcu. 
 II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w badmintonie.  
Informacje dodatkowe:  
 Udział w obchodach 35 rocznicy działalności Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi. 
 Przeprowadzenie etapów szkolnych Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych. 
 Spotkanie uczniów klas III i IV z funkcjonariuszami policji pt. „I ty możesz 
zostać bohaterem!”. 
 Spotkanie uczniów klas VI z funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy 
Policji w Będzinie w ramach zajęć „Podnosimy świadomość prawną trzynastolatków”. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
Sukcesy uczniów: 
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 IX miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 
2017/2018 o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 III miejsce kl. VII, VIII, III G w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej  
w badmintonie chłopców. 
 I miejsce kl. VII, VIII, III G w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej  
w badmintonie dziewcząt. 
 II miejsce kl. VII, VIII, III G w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej  
w szachach. 
 V miejsce kl. VII, VIII, III G w rejonowych igrzyskach młodzieży szkolnej  
w szachach. 
 I miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w biegach przełajowych chłopców. 
 II miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w biegach przełajowych chłopców. 
 I miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w szachach. 
 I miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w szachach. 
Informacje dodatkowe/wydarzenia: 
 Rozpoczęcie sezonu siatkarskiego w SP2 „Siatkarski piątek” – turniej dwójek 
siatkarskich dla uczennic klas sportowych SP2. 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
 Zorganizowanie uczniom klas sportowych trzech turnusów obozu sportowego. 
 26 września obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. 
 Wizyta uczniów w Domu Seniora z okazji Dnia Seniora. 
 Udział w programie edukacyjnym „Polska - moja Ojczyzna”. 
 Udział uczniów w kampanii „Biała Wstążka”. 
 W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej odbyła 
się w naszej szkole SPACE KRZYŻÓWKA, budowano modele kosmicznych statków i 
sond oraz stacji kosmicznych, planowano swoje misje kosmiczne. 
 Udział uczniów w ogólnopolskiej akcji klubu Gaja promującej nasadzenie 
drzew. 
 Zespół Bell Canto po przesłuchaniach Powiatowych w PMDK w Będzinie 
dostał się do Finału Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych „Śpiewam Tobie 
Polsko” w Katowicach. 
 Zorganizowano III Turniej piłki siatkówki o Puchar Rady Rodziców. 
 Uczniowie naszej szkoły zainteresowani eksperymentami fizycznymi odbyli 
dwie godziny wykładów pogłębiając swoją wiedzę z fizyki z pomocą pracowników 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego. 
 Zorganizowano pasowanie dla uczniów klas pierwszych. 
 Odbył się Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej. 
 9 listopada Samorząd Szkolny organizuje bieg z flagą z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, w biegu wezmą udział uczniowie, 
nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Bieg pod hasłem: „100 okrążeń wokół 
szkoły na 100 - lecie odzyskania niepodległości”. 
 9 listopada o godz. 11.11 w szkole odbędzie się wspólne śpiewanie hymnu 
narodowego – „Rekord dla Niepodległej” . 
 W ramach prac społeczno-użytecznych - 1 osoba oddelegowana na staż  
z Urzędu Pracy, 1 osoba oddelegowana na staż z MOPS-u. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Sukcesy uczniów: 
 I miejsce Piłka Nożna Chłopców klas IV - VI – zawody gminne. 
 III miejsce Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców klasy IV - VI – zawody 
gminne. 
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 III miejsce Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców klasy VII - VIII – zawody 
gminne. 
 Udział w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – zawody 
powiatowe. 
Informacje dodatkowe: 
 realizacja 4 innowacji pedagogicznych. 
 regionalny konkurs „Zagłębie moja mała Ojczyzna” – organizacja konkursu 
plastycznego klas I - III – Pocztówka z mojego miasta, klasy IV - VIII - Plakat 
promujący moje miasto. 
 Pasowanie na ucznia klasy I. 
 Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Uczniowskiego 
klas 
IV – VIII. 
 100 pozdrowień na 100 lecie niepodległości – udział w akcji pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 Jak Juniorzy z Seniorami – cykliczne spotkania z seniorami na terenie szkoły  
i poza nią. 
 Spotkania z rodzicami w ramach projektu „Rodzice czytają dzieciom”. 
 Realizacja wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego - spotkanie 
z prezesem zarządu firmy MicroBIOS – eko sp. z o.o. 
 Organizacja wycieczki ekologicznej do Akademii Bioróżnorodności. 
 Udział w warsztatach ekologiczno – edukacyjnych w Centrum Targowo – 
Konferencyjnym EXPO. 
 Udział w kampanii „Biała Wstążka” – „Ćwicz muskuły a nie awantury”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
 Udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Kromka chleba dla sąsiada” – 
szkolne koło Caritas. 
 Wsparcie dla Sosnowieckiego Hospicjum – zbiórka szyszek. 
 Wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia. 
 Wyjście do kina „Dywizjon 303”. 
 Organizacja „Pasowania na ucznia”. 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
 W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudnione są 2 osoby. 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Sukcesy uczniów: 
 I miejsce sztafetowe biegi przełajowe chłopców – zawody miejskie – awans  
do zawodów powiatowych i rejonowych. 
 II miejsce Miejski Turniej piłki nożnej. 
 II miejsce dziewczęta – grupa młodsza Miejskie Zawody Unihokeja. 
Wydarzenia/ informacje dodatkowe: 
 Pasowanie na ucznia klasy 1. 
 Organizacja Dnia Języków Obcych (konkurs dla uczniów). 
 Organizacja konkursu plastycznego – „Krajobraz Polski – Nasza Niepodległa”. 
 Organizacja Dnia Głośnego Czytania. 
 Udział w Wojewódzkim programie „Akademia Bezpiecznego Internetu”. 
 „Bezpieczeństwo na drodze” – zajęcia z przedstawicielami Policji. 
 Pozyskanie środków pozabudżetowych na zajęcia pozalekcyjne z j. 
angielskiego dla uczniów klas 1, 4 i 7. 
 Zakończenie remontu basenu szkolnego. Uroczyste otwarcie – 18 
października 2018 r. 
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Szkoła Podstawowa Nr 7 
Sukcesy uczniów: 
 II i III miejsce w Regionalnym Konkursie „Zagłębie Dąbrowskie - Moja Mała 
Ojczyzna”. 
 Dyplom laureata dla dwóch uczennic szkoły w Ogólnopolskim Konkursie 
„Czyste środowisko – czyste powietrze” organizowanym w ramach Kampanii 
Edukacyjnej SMOG. 
 I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twoja ulubiona 
opowieść biblijna”. 
 Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twoja ulubiona 
opowieść biblijna”. 
Wydarzenia/ informacje dodatkowe: 
 Udział w projekcie Centrum Nauki Kopernik „Naukobus”. 
 Udział w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Akcja – 
segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. 
 Udział rodziców klas pierwszych w zajęciach edukacyjno - profilaktycznych pt. 
„Mamo, Tato patrzę na to” w ramach Kampanii Biała Wstążka pod tytułem „Ćwicz 
muskuły nie awantury”. 
 Pasowanie uczniów klas pierwszych. 
 Włączenie się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. 
 
4.7. Kultura i sport. 
Urząd Miasta. 
27.09.2018 r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z upamiętnieniem 
Dnia Państwa Podziemnego. 
06.10.2018 r. - organizacja imprezy plenerowej z okazji modernizacji Parku Grabek. 
07.10.2018 r. - organizacja otwarcia wybiegu dla psów na terenie Parku Prochownia. 
12.10.2018 r. - organizacja otwarcia parku linowego na terenie Parku Prochownia, 
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas uroczystości związanych  
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.  
19.10.2018 r. - organizacja uroczystości zasadzenia cisu Piłsudski  
na os. Piłsudskiego w Czeladzi, 
- organizacja odsłonięcia muralu „Drzewo życia” przy ul. Nowopogońskiej 
- organizacja otwarcia tężni na oś. Dziekana w Czeladzi.  
Od 5 września 2018 r. do 6 listopada 2018 r. Wydział zamieszczał na stronie 
internetowej gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził 
dokumentację fotograficzną i dokumentację video. We wskazanym okresie Wydział 
Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą opracował dwa wydania 
miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Informacje o organizowanych imprezach kulturalnych 
W bieżącym roku MBP w Czeladzi była współorganizatorem z MiPBP w Będzinie 
ważnego wydarzenia branżowego- XIV Forum Bibliotekarzy Powiatu Będzińskiego, 
przedsięwzięcie odbywało się w Kopalni Kultury, a uczestniczyli w nim zaproszeni 
goście i prelegenci z całej Polski. 
A.  Spotkania.   
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 2 spotkania 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 2 spotkania 
- Spotkanie z Ałbeną Grabowską, poczytną pisarką dla dorosłych (w ramach DKK) 
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- Finisaż wystawy fotografii Stefano Piazza Pod niebem Sycylii. Wyspa, jej morze, 
sztuka i kultura  
-Spotkanie z debiutującym czeladzkim pisarzem Jakubem Barakomskim, promocja 
powieści Blask szminki 
- Spotkanie z czeladzianką, autorką książek dla dzieci Barbarą Wicher 
- Kontrowersje wokół piramid w Gizie -prezentacja multimedialna Andrzeja Kapłanka 
- Spotkanie z czeladzianką, autorką bestsellerowych powieści dla kobiet Magdaleną 
Majcher 
- Co w książkach piszczy? - słuchanie i dyskusja o audiobookach; DPS Senior – 19 
spotkań 
- Zioła w moim ogrodzie – prelekcja Adama Opoki (Senioralia w Bibliotece) 
- Architektura ogrodów – prelekcja i warsztaty nauczycieli i uczniów ZSOiT  
w Wojkowicach (Senioralia w Bibliotece) 
- Pszczoły w moim ogrodzie – prelekcja Józefa Kopczackiego połączona  
z degustacją miodów (Senioralia w Bibliotece) 
- Ballada o żołnierzu - wieczornica patriotyczna Krzysztofa Zięcika 
- W Obiektywie Życia czyli Poniedziałkowy Klub Seniora – spotkanie z psychologiem 
- Spotkanie SMCz 
- Klub (Nie)zwykłej mamy – książki dla maluszków 
- Tańczący z górami – prezentacja multimedialna czeladzianina Roberta Jańca  
w ramach nowego cyklu Zagłębie pasjonatów 
(20.11.2018) 
- Andrzejkowy wieczór piosenek Zbigniewa Tepera, akompaniament Mateusz 
Prześlak 
- W Obiektywie Życia czyli Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce: na jesienną słotę 
apteka natury (26.11.2018) 
 
B.  Warsztaty. 
- MiksSenior – 2 warsztaty dla seniorów  
- Sami Swoi – 4 warsztaty florystyczne seniorów realizujących projekt Szklane 
ogródki  
- Senior w świecie przepisów – warsztaty  
- Małe Wielkie Historie – Czeladź w Niepodległej – 2 warsztaty w ramach projektu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi  
- Warsztaty z Robotyki – programowanie i budowanie z klocków Lego – warsztaty dla 
dzieci z projektu MKiDN Promocja Czytelnictwa – 2 spotkania 
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich zaprasza: igielnik warsztaty rękodzieła 
- Warsztaty komiksu i karykatury dla dzieci – prowadzenie Szymon Teluka 
(dofinansowane z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa) 
- Jesienne bukiety - warsztaty florystyczne dla dzieci (dofinansowane z projektu   
MKiDN Promocja czytelnictwa) 
- Jesienne wianki - warsztaty florystyczne dla dorosłych (dofinansowane z projektu    
MKiDN Promocja czytelnictwa) 
- Zdrowo jem, zdrowo rosnę – warsztaty dla dzieci  (dofinansowane z projektu 
MKiDN Promocja czytelnictwa) - (14.11.2018) 
- Banerowe torby – warsztaty dla dorosłych (dofinansowane z projektu MKiDN 
Promocja czytelnictwa) -(14.11.2018) 
- Zwierzaki przytulaki - warsztaty dla dzieci (dofinansowane z projektu MKiDN 
Promocja czytelnictwa) - (16.11.2018) 
- Zbuduj sobie Hollywood - warsztaty animacji poklatkowej (dofinansowane z projektu 
MKiDN Promocja czytelnictwa) - (21.11.2018) 
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- Rodzinny Design Thinking - warsztaty dla dzieci i dorosłych (dofinansowane  
z projektu MKiDN Promocja czytelnictwa) - (22.11.2018) 
 
C.  Wystawy.   
- Rękodzielnik – wystawa prac Agaty Parady (03.09 – 30.09.2018) 
- Czeladź – OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego) - wystawa 
SMCz (05.09 – 30.09.2018) - Filia 2 
- Haft krzyżykowy - wystawa rękodzieła Danuty Zielińskiej z cyklu Pasje czeladzian  
(07.09. -30.09.2018) 
- Kalejdoskop marzeń – malarstwo i ceramika Teresy Wiekiery (02.10 – 16.11.2018) 
- Nie tylko Fizia Pończoszanka – wystawa literatury skandynawskiej dla dzieci 
 i młodzieży (02.10- 31.10.2018) – oryginalne książki skandynawskie wypożyczone  
z MBP w Oświęcimiu 
- Sami Swoi: Szklane ogródki – wystawa (11.10 - 24.10.2018) 
- Czeladź – OBIEKTYWny portret miasta (według Jerzego Żymirskiego) - wystawa 
SMCz (05.11 – 01.12.2018)- Centrala 
 
D.  Wystawki. 
- Wystawki okolicznościowe - 8  wystawek, m.in.: Hobbit i nie tylko...45. Rocznica 
śmierci J.R.R. Tolkiena; Światowy Dzień Zwierząt;  Autor na Długi deszczowy tydzień 
– Jerzy Broszkiewicz; Urodziny Kubusia Puchatka; Sezon w Alpach i inne wiersze 
Mieczysława Jastruna; W będzińskim zamku; Francuski pisarz  polskiego 
pochodzenia – G. Apollinaire; wszystkie agendy biblioteczne. 
  
E.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
- Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -  
13 spotkań; wszystkie agendy biblioteczne 
- Ja czytam – Dyskusyjny Klub Edukacyjny dla klas trzecich – 2 spotkania 
- Zajęcia literacko - plastyczne dla przedszkoli i szkół -  13 spotkań, m. in.: Jabłko 
pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek ; Patriotyzm na co dzień; Rozsypane 
abecadło; Sprawne ręce; Garfield i spółka; Historia Zagłębia w legendach zaklęta; 
Startujemy z Biblioteką; Akademia dobrych manier; Dzień kundelka; Jesień z pełnym 
koszem, dobre rzeczy wam przyniosę; Jesień spaceruje w parku i rozdaje wszystkim 
swe skarby w podarku;  Do czego ten przycisk;  W naszym parku na jesieni  
od kolorów aż się mieni; wszystkie agendy biblioteczne 
- Lekcje biblioteczne- Spotkanie z książką; 1 lekcja  
- Poznajemy historię Czeladzi (na podstawie fotografii Jerzego Żymirskiego) – 
zajęcia dla dzieci – 8 
- EksperymentujeMy – 2 zajęcia dla dzieci 6-12 lat 
- Kartka, kredki i skarpetki – 2 zajęcia dla dzieci 6-12 lat 
- Podróże Małego Artysty – zajęcia dla dzieci 5-12 lat 
 
F. Inne. 
- Podwieczorek z planszówką – spotkanie dla seniorów - 2 
- MiksSenior – challenge planszowy (seniorzy kontra młodzież)  
- Czeladzkie Senioralia 2018 – promocja Biblioteki i działań dla seniorów (Rynek  
w Czeladzi) 
- Międzynarodowy Dzień Muzyki NOSPR w Katowicach- wycieczka dla czeladzkich 
seniorów 60+ 
- 08.09.2018 - Drugie czeladzkie Narodowe Czytanie – organizowane pod 
Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej – odbyło się w czasie Urodzin Piasków 
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na stadionie K.S. Górnik Piaski; organizowane we współpracy z Muzeum Saturn; 
tegoroczna lektura Przedwiośnie S. Żeromskiego czytane była przez przedstawicieli 
władz miasta, radnych, reprezentantki Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Bibliotece Głównej; w czasie Urodzin Piasków Biblioteka zorganizowała także 
animacje, gry i zabawy dla dzieci 
- Książka albo psikus – halloween w Bibliotece- akcja biblioteczna 
- Zbiórka dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu (do 
15.12.2018) 
- 11.11.2018 r.  Wydarzenie „Jeszcze Polska nie zginęła…” - koncert z okazji 
odzyskania niepodległości naszego kraju   
G. Uniwersytet Trzeciego Wieku.   
- Komputer bez barier wiekowych: podstawy obsługi komputera (biblioteka)-  
2 spotkania 
- Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej GR2/GR3 
(biblioteka) - 3 spotkania 
- Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) – 13 spotkań 
- Zajęcia z dietetykiem (biblioteka)- 1 spotkanie 
- Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2/GR3 (hala główna MOSiR) - 9 spotkań 
- Kurs tańca liniowego (sala baletowa MOSiR) – 11 spotkań 
- Kurs języka niemieckiego (biblioteka) – 1 spotkanie 
- Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/KPSS Czeladź) – 20 spotkań 
- Kurs języka włoskiego (biblioteka) – 4 spotkania 
- Wykłady WSB (GSW Elektrownia/Kopalnia Kultury) - 1 wykład 
- Zajęcia Chodź na kijki (Czeladź Rynek) – 6 spotkań 
- Joga dla Seniora (sala baletowa MOSiR) – 6 spotkań 
- Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) – 9 spotkań 
- Zumba dla Seniora GR1/GR2 (SP5/ZSOiT w Czeladzi) – 2 spotkania 
- Wykłady UTW Czeladź Projekt z WSB (biblioteka) – 2 wykłady 
- Warsztaty UTW Czeladź Projekt z WSB (biblioteka) – 1 warsztat 
- Inne: 1 szkolenie 
 
Wykłady UTW od 06.11.2018 – 28.11.2018 
 
- 07.11.2018- Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie; dr hab. 
Armand Cholewka, GSW Elektrownia w Czeladzi 
 
- 21.11.2018- The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę; dr inż. Sebastian R. Biela       
Kopalnia Kultury 
 
H. Kopalnia Kultury. 
Kino:  
Ilość seansów dla dzieci: 23 
Ilość seansów dla dorosłych:  34 
Ilość wszystkich filmów: 57 
Ilość wszystkich widzów:  3044 widzów 
Wydarzenia:  
08.09.2018 r. Urodziny Piasków (ok.3000 osób)  
12.09.2018 r. Arcelor Mittal – WCM Day – organizacja imprezy dla klienta 
komercyjnego  (200 osób)  
15.09.2018 r. Poranek w Kopalni Kultury  - teatrzyk dla dzieci (240 osób) 
04.10.2018 r. Koncert profilaktyczny RYMcerzy dla SP7 (ok. 250 osób) 
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05.10.2018 r. Forum Bibliotek (80 osób) 
10.10.2018 r. I Festiwal Filmowy „Złote Piaski” (200 osób)  
17.10.2018 r.  Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( ok. 250 osób) 
19.10.2018 r. podsumowanie czeladzkich spotkań plenerowych osób 
niepełnosprawnych – Radosne Malowanie z „Familią” (150 osób)  
19.10.2018 r. „Jedynka Niepodległej” – koncert  dzieci z przedszkola nr 1 ( 250 osób) 
20.10.2018 r. Poranek w Kopalni Kultury  - teatrzyk dla dzieci (291 osób) 
26.10.2018 r. Miejsce przyjazne seniorom – Gala Finałowa (250 osób)   
27.10.2018 r. Zakończenie roku pasiecznego  (100 osób)  
31.10.2018 r. Kabaret „Para Numer Dwa”  (80 osób)   
Próby zespołów:  
 „CZELADŹ ŚPIEWA” – zespół muzyki rozrywkowej 
Back to Big Band – zespół bigband’owy 
Chór – pod dyrekcją Agaty Krajewskiej  
Dodatkowo w Kopalni Kultury odbywają się : zajęcia umuzykalniające , Klub 
Niezwykłej Mamy, Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Superwizja 
Ważne wydarzenia do 28.11.2018 r.  
11.11.2018 r.  Wydarzenie „Jeszcze Polska nie zginęła…” - koncert z okazji 
odzyskania niepodległości naszego kraju  
16.11.2018 r. Koncert zespołu Farben Lehre  
22.11.2018 r. Dzień pracownika socjalnego – impreza dla MOPS Czeladź 
23.11.2018 r. Dzień osób niepełnosprawnych – impreza dla ŚDS „OSTOJA” 
25.11.2018 r. Spektakl teatralny –Mayday 2   
 
I.  Czytelnictwo. 
Do 31 października 2018 roku wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki 
zarejestrowały 5.387 czytelników, z czego 1.564 to dzieci i młodzież do lat 15. 
Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 75.047 razy, wypożyczyli 131.254 książki, udzielono 
im 5.188 informacji i udostępniono  15.975 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono 
również 2.431  płyt CD i zbiorów specjalnych oraz  985 kaset  „książki mówionej”. Od 
początku roku z Internetu skorzystało 4.102 osoby. Średnio codziennie  każdą  
placówkę odwiedziły 62 osoby wypożyczając 109 książek. 
 
Do 06 listopada 2018 roku do zbiorów Biblioteki przybyło 3.576 wol. książek  
(z darów 1.049) o wartości 80.191,73 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 401 
egz. zbiorów specjalnych – audiobooków  (z darów 19)  na kwotę  7.582,82  zł. 
Otrzymaliśmy grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 1: Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek publicznych w kwocie  24.000,00 zł. Do chwili obecnej 
zakupiono 950 wol. na kwotę  21.312,06 zł. 
Otrzymaliśmy również grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego na zakup audiobooków  w ramach programu „Partnerstwo 
dla książki” w kwocie 5.950,00 zł. Zakupiono 311 egz.  
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 06.11.2018 r. 
zawierała 117.510 opisów inwentarzowych (od stycznia 2018 r. wprowadzono  9.428  
opisów). 
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Muzeum Saturn. 
 
A. Wystawy  
Pałac pod Filarami:  
- 07.09.2018r.  – 14.10.2018 – „Lwowskie ogrody Pamięci” – wystawa fotografii 
nekropolii Lwowa autorstwa Andrzeja Kotuleckiego towarzysząca Europejskim Dniom 
Dziedzictwa 2018. 
- 16.10.– 30.11.2018r. – „Droga do Niepodległej” – planszowa wystawa zewnętrzna 
prezentowana na Rynku Starego Miasta w Czeladzi, przygotowana przez Instytut 
Zagłębia Dąbrowskiego we współpracy z czeladzkim muzeum oraz pozostałymi 
muzeami i instytucjami kultury miast Zagłębia Dąbrowskiego 
- 19.10. – 25.11.2018r. – „Czeladzkie drogi do Niepodległej” – wystawa planszowa 
wzbogacona militariami z Zagłębiowskiego Muzeum Militariów Dragon 
- 12.11.2018r.  – „Kapliczki czeladzkie” – wystawa towarzysząca promocji 
wydawnictwa Roberta Garstki  
 
GSW „Elektrownia”: 
- 20.08.2018 r.  – 19.09.2018 r. - „Mistyka septarii” – wystawa fotografii 
minerałów Cezarego Tomy. Wernisaż wystawy w dniu 29.08.2018 r. 
- 16.09.2018 r.  – 20.10.2018 r. – wystawa malarstwa, rysunku i rzeźby Bogusza 
Salwińskiego. Wernisaż wystawy w dniu 20.09.2018 r. 
- 23.09.2018 r.  – 19.10.2018 r. – „Osobiste a wspólne” – wystawa obiektów z 
papieru Elżbiety Zrobek i Magdaleny Szyszkowskiej. Wernisaż wystawy w dniu 
27.09.2018 r. 
- 01.10.2018 r.  – 16.10.2018 r. – „Czeladź Obiektywny Portret Miasta ( wg 
Jerzego Żymirskiego ) – wystawa fotografii zorganizowana w ramach Obchodów 35-
leci Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi  
- 25.10.2018 r.  – 30.11.2018 r. - „Powiązania” – wystawa grafiki i multimediów 
Adama i Natalii Romaniuk towarzysząca X Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. 
Wernisaż wystawy odbył się w dniu 25.10.2018 r. 
 
 
B. Koncerty  
Pałac pod Filarami 
-14.09.2018r. – „Nie ma jak Lwów” – koncert zespołu Kresowej Kajakarskiej Wiary (w 
ramach EDD 2018) 
- 28.09.2018r.  – koncert męskiego kwartetu wokalnego AKORD z cyklu 
Muzyczne Piątki 
- 26.10.2018r.  – „Wieczór Ballad i Romansów” (rosyjskich i polskich) w 
wykonaniu Julii Vikman z cyklu Muzyczne Piątki 
- 9.11.2018r. – „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!” – wspólne patriotyczne muzykowanie 
pod kierunkiem Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza (ze śpiewnikami 
przygotowanymi przez Muzeum Saturn) 
- 30.11.2018r.  – „Nostalgia i Ty” – recital Agnieszki Chrzanowskiej z cyklu 
Muzyczne Piątki 
 
GSW „Elektrownia” : 
- 09.09.2018r.  – koncert Kwartetu Smyczkowego AL. PARI pt. „Romantyczni 
Mistrzowie” 
 
C. Wykłady i prelekcje 
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- 14.09.2018r.  – „Gdy do walki stanęły Dzieci – Orlęta – obrona Lwowa w 
listopadzie 1918 roku” – wykład Iwona Szaleniec (EDD) 
- 15.09.2018r.   – „Nekropolie Lwowa” – prelekcja Andrzeja Kotuleckiego 
(EDD) 
 
 
 
Promocje publikacji: 
- 15.09.2018r.  – „W panteonie chwały. Szlak walk o polskość czeladzian 
grobami malowany” – wydawnictwo kartograficzne opracowane przez Muzeum 
Saturn (EDD). 
- 12.10.2018r.  – spotkanie z ks. dr. Zbigniewem Jacuńskim, autorem książki 
„Niepublikowane teksty zesłańców na ziemię nieszczęść, łez i cierpień Rosji i Polski” 
- 12.11.2018r. – „Tajemnice czeladzkich kapliczek” – promocja książki  
i wernisaż okolicznościowej wystawy Roberta Garstki – w ramach projektu 
EtnoŚląskie+, wydarzenie współorganizowane z Regionalnym Instytutem Kultury.  
 
Wieczory Historyczne na Saturnie: 
- 21.09.2018r.  – „Po drugiej stronie Brynicy. Siemianowice Śląskie.” – wykład 
Małgorzaty Derus i Artura Garbasa 
- 05.10.2018r. – „Czy warto wciąż szukać Bursztynowej Komnaty?” – prelekcja 
Tomasza Saneckiego 
- 16.11.2018r.   – „Genealogiczne ABC” – wykład Anny Urgacz-Szczęsnej  
 
 
Muzealna Akademia Seniora 
-16.10.2018r.  – „Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn” SA w 
gospodarce II Rzeczpospolitej „– wykład Anny Binek Zajdy 
- 20.11.2018r.  – „Kod Mistrzów, czyli historia sztuki dla koneserów” – wykład 
Stefanii Lazar 
 
D. Warsztaty  
Muzealny Klub Juniora  
- 09.09.2018r.  – „Powrót do szkoły” – warsztaty plastyczne z Dobrawą  
Skonieczną-Gawlik 
- 14.10.2018r.  – „Kolorowy Jeż” – warsztaty plastyczne z Dobrawą  
Skonieczną-Gawlik 
- 18.11.2018r.  – „Czarne koty, a pech” – warsztaty plastyczne z Dobrawą 
Skonieczną-Gawlik 
 
E. Działalność edukacyjna 
- 24.10.2018 r.  – zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Małe wielkie historie – 
Czeladź w Niepodległej” – 35 uczestników z Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i 
Technicznych w Czeladzi - prowadzenie Anna Binek-Zajda 
 
F. Wydarzenie okolicznościowe 
Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 
- 14.09.2018 r. 
- „Lwowskie ogrody pamięci” – wystawa Andrzeja Kotuleckiego 
- „Gdy do walki stanęły Dzieci – Orlęta” – wykład i prezentacja Iwony Szaleniec 
- koncert Kresowej Kajakarskiej Wiary 
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- 15.09.2018 r. 
- „W panteonie chwały. Szlak walk o polskość czeladzian grobami znaczony. 
Cmentarz parafii pw. św. Stanisława BM przy ul. Nowopogońskiej.” – promocja 
wydawnictwa kartograficznego 
- „Nekropolie Lwowa” - wykład Andrzeja Kotuleckiego 
 
 
Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
- 19.10.2018 r.12:00-17:00 - „Chwała Niepodległej” - piknik militarno-historyczny  
z udziałem grup rekonstrukcyjnych – armii z czasów I wojny światowej, miasteczko 
polowe, punkt sanitarny, punkt werbunkowy do Legionów 
 17:00-19:00 - „Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej”  
- promocja publikacji i wykład  autora książki prof. Dariusza Nawrota 
- wernisaż wystawy „Czeladzie drogi do Niepodległej” 
 
 
G. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn 
- „W panteonie chwały. Szlak walk o polskość czeladzian grobami znaczony. 
Cmentarz parafii pw. św. Stanisława BM przy ul. Nowopogońskiej” – wydawnictwo 
kartograficzne. 
- Oficyna Saturnowska Nr 3/2018 – kwartalnik muzealny 
- „Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej” autorstwa prof. Dariusza 
Nawrota – wydawnictwo opisujące wszystkie zrywy narodowe (od powstania 
kościuszkowskiego po powstania śląskie), w których uczestniczyli czeladzianie  
i mieszkańcy ziemi dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego 
- Kalendarz Historyczny na 2019 rok ze zdjęciami archiwalnymi: Wilhelma Kidawy, 
Braci Altman, Jerzego Żymirskiego i członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, oraz współczesnymi Romana Koweni 
- Śpiewnik „Dla Ciebie śpiewa, Polsko!” 
 
H. Pozostałe wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn  
GSW „Elektrownia” 
- 01.10.2018 r.  – Zagłębiowski konkurs plastyczny 
 
I. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie: 
Pałac pod Filarami 
- 13.11.2018   – Posiedzenie Rady Gospodarczej 
GSW „Elektrownia” 
- 14.09.2018 r.  – „Czyste powietrze” – konferencja organizowana przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska 
- 29.09.2018 r.  – „Cross Saturna” – Zawody w biegach przełajowych 
organizowane przez Stowarzyszenie Czeladź Biega 
- 01.10.2018 r.  – Obchody 35-lecia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
- 10.10.2018 r. –Uniwersytet Trzeciego Wieku – spotkanie organizacyjne 
poświęcone omówieniu harmonogramu zajęć w roku akademickim 2018/2019 
- 07.11.2018 r.  – Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Wykorzystanie ekstremalnych 
temperatur w medycynie” . Prowadzący: dr hab. Armand Cholewka 
 
J. Projekty badawcze: 
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- 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 (etap II), 
- prowadzenie kwerendy w sprawie Jerzego Bitschana i Aleksandry Zagórskiej, 
- prace nad projektem „Czeladzkie Drogi do Niepodległej” 
- badania i kwerenda w sprawie czeladzian spoczywających na cmentarzu przy ul. 
Nowopogońskiej, którzy walczyli o wolną Polskę 
  
K. Projekty społeczne: 
- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej 
Akademii Seniora 
- współorganizacja i przeprowadzenie wraz z Komitetem Społecznym Pro Memoria 
IV kwesty czeladzkiej (1 IX) na cmentarzach parafialnym i komunalnym 
- zakończenie remontu i renowacji Kolumnady – nagrobka na cmentarzu przy ul. 
Nowopogońskiej 
 
L. 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 prof. Dariuszem Nawrotem związana z upamiętnieniem 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
- współpraca z Instytutem Zagłębiowskim przy wspólnej wystawie „Zagłębiaków drogi 
do niepodległości” 
- współpraca z Zagłębiowskim Towarzystwem Genealogicznym 
- przygotowanie tekstu i materiałów do publikacji poświęconej Jurkowi Bitschanowi 
 
Ł. 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 
- wydanie kolejnego numeru informatora muzealnego „Oficyny Saturnowskiej” 
(3/2018) 
 
M. Inne: 
- konserwacja kła mamuta 
- naprawa i zakonserwowanie schodów wejściowych 
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek 
- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów  
  o działalności i planach Muzeum 
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N. W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 2804 osoby.  
„GSW „Elektrownia” – 1802 zwiedzających ogółem  osób z czego zwiedzających 
indywidualnie 815 ( w tym 12  obcokrajowców), w tym z Telecentrum skorzystało 59 
osób. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy 
sportowe i spotkania okolicznościowe: 
 
22.09.2018 r. – Family Cup w Piłce Nożnej – organizator MOSiR Czeladź 
29.09.2018 roku - Mistrzostwa Czeladzi w Jeździe na Rolkach – organizator MOSiR 
Czeladź 
02.10.2018 r. – Dzień Sportu w ramach Senioralii ( zajęcia z jogi, turniej  
w dartach, Nordic Walking) – organizator MOSiR Czeladź 
06.10.2018 r. – Family Cup w Tenisie Stołowym – organizator MOSiR Czeladź 
27.10.2018 r. – Family Cup w Badmintonie – organizator MOSiR Czeladź 
27.10.2018 r. – Grand Prix w Badmintonie – organizator MOSiR Czeladź, MSZS 
 
Zawodnicy sekcji biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź, wzięli udział 
w następujących zawodach sportowych na wyjeździe: 
08.09.2018 r. – Ogólnopolski Bieg Crossowy i Nordic Walking „Bobrowniki 2018” 
08.09.2018 r. – Bieg Nocny – Leszczyny Czerwionka 2018 
16.09.2018 r. – Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Paterę Dz. Zach i Śl. TKKF  
i Puchar Prezydenta Katowic – „Katowice 2018” 
III miejsce zespołowo MOSiR TKKF Saturn 
 
29.09.2018 r. – Ogólnopolski Bieg Hutnika i Marsz Nordic Walking – „Dabrowa 
Górnicza 2018” 
29.09.2018 r. – Cross Saturna i Marsz Nordic Walking – „Czeladź 2018” 
14.10.2018 roku – Finał - Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Paterę Dz. Zach i Śl. 
TKKF  – „Chorzów  2018” 
II miejsce zespołowo MOSiR TKKF Saturn 
14.10.2018 roku – Poznański Maraton – Poznań 2018  
 
KS GÓRNIK PIASKI 
Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I 
09.09.2018 r. - Raków II Częstochowa - KS Górnik Piaski 4:0 
15.09.2018 r. - KS Górnik Piaski - Polonia Poraj 1:4 
22.09.2018 r. - Warta Zawiercie - KS Górnik Piaski 2:0 
29.09.2018 r. - KS Górnik Piaski - MKS Myszków 1:0 
06.10.2018 r. - Slavia Ruda Śląska - KS Górnik Piaski 1:0 
13.10.2018 r. - KS Górnik Piaski - Przemsza Siewierz 1:0 
20.10.2018 r. - Szombierki Bytom - KS Górnik Piaski 5:3 
27.10.2018 r. - KS Górnik Piaski - Unia Kosztowy 1:1 
03.11.2018 r. - Gwarek Ornotowice - KS Górnik Piaski 7:0 
 
Puchar Polski Podokręg Sosnowiec 2018/2019 
02.10.2018 r. - LKS Tęcza Błędów - KS Górnik Piaski 3:2 
 
CKS CZELADŹ 
Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec 
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08.09.2018 r. - CKS Czeladź - Gmina Psary 5:0 
15.09.2018 r. - KS Preczów - CKS Czeladź 0:6 
22.09.2018 r. - CKS Czeladź - Przemsza Okradzionów 4:1 
29.09.2018 r. - CKS Czeladź - Górnik Sosnowiec 8:2 
06.10.2018 r. - Ostoja Żelisławice - CKS Czeladź 3:2 
15.10.2018 r. - CKS Czeladź - KS Giebło 5:0 
21.10.2018 r. - Łazowianka II Łazy - CKS Czeladź 0:4 
28.10.2018 r. - CKS Czeladź - Niwy Brudzowice 0:3 
03.11.2018 r. - Iskra Psary - CKS Czeladź 2:5 
 
Pracownicy techniczni MOSiR Czeladź brali udział w przygotowaniach i przebiegu 
następujących imprez: 
05.09.2018 r. - Festyn Zdrowia – Rynek 
08.- 09.09.2018r. – urodziny Piasków 
16.09.2018 r.  – piknik Kościół Piaski 
21.09.2018 r. – festyn Przedszkole nr 11 
29.09-30.09.2018 r. – Senioralia 2018 
06.10.2018 r.  – otwarcie Parku Grabek po modernizacji 
07.10.2018 r.  "Psiaczkownia w Parku Prochownia" oficjalne otwarcie 
12.10.2018 r.  – Dzień Nauczyciela 
13.10.2018 r.  – otwarcie Parku linowego w parku Prochownia 
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami. 
20.09.2018 r. sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość 
gminną oznaczoną nr działek 66/6, 68/1 arkusz mapy 54  
o powierzchni 0,5130 ha położoną przy ul. Robotniczej w Czeladzi. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.000.000,00 zł. netto, cena z licytacji 
1.250.000,00 zł. netto.          
11.10.2018 r. sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość 
gminną oznaczoną nr działki 211/2 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,0164 ha 
położoną przy ul. Bocznej w Czeladzi. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20.000,00 zł. netto, cena z licytacji            
20.200,00 zł netto. 
16.10.2018 r. odbyły się przetargi, na których sprzedano niżej wymienione 
nieruchomości: 
            - sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość gminną 
  oznaczoną nr działki 230 arkusz mapy 24 o pow. 0,0796 ha położoną w okolicy ul. 
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 130.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 220.000,00 zł netto; 
           - sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość gminną 
 oznaczoną nr działki 233 arkusz mapy 24 o pow. 0,0726 ha położoną w okolicy ul. 
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 242.000,00 zł netto; 
           - sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość gminną 
oznaczoną nr działki 234 arkusz mapy 24 o pow. 0,0990 ha położoną w okolicy ul.  
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 165.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 353.000,00 zł netto. 
17.10.2018 r. odbyły się przetargi, na których sprzedano niżej wymienione 
nieruchomości: 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
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oznaczoną nr działki 235 arkusz mapy 24 o pow. 0,0741 ha położoną w okolicy ul.  
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 250.000,00 zł netto; 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
 oznaczoną nr działki 236 arkusz mapy 24 o pow. 0,0737 ha położoną w okolicy ul.  
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 226.000,00 zł netto; 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
 oznaczoną nr działki 237 arkusz mapy 24 o pow. 0,0696 ha położoną w okolicy ul.  
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 115.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 191.000,00 zł netto; 
           - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
 oznaczoną nr działki 238 arkusz mapy 24 o pow. 0,0939 ha położoną w okolicy ul.  
Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 155.000,00 zł 
netto. Cena z licytacji 237.000,00 zł netto. 
18.10.2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony - sprzedano  
nieruchomość gminną oznaczoną nr działki 216 arkusz mapy 24 o pow. 0,0973 ha 
położoną w okolicy ul.  Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosiła 160.000,00 zł netto. Cena z licytacji 161.600,00 zł netto.               
18.10.2018 odbyły się przetargi, na których nie zostały sprzedane niżej wymienione 
nieruchomości:  
- nieruchomość gminna oznaczona nr działki 217 arkusz mapy 24 o pow.  0,1000 ha 
położona w okolicy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza            
nieruchomości wynosiła 165.000,00 zł. netto; 
- nieruchomość gminna oznaczona nr działek 212, 213 arkusz mapy 24 o łącznej 
pow.  0,2152 ha położona w okolicy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosiła 320.000,00 zł. netto. 
24.10.2018 r. odbyły się przetargi, na których sprzedano niżej wymienione 
nieruchomości: 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
           oznaczoną nr działki 8/16 arkusz mapy 58 o pow. 0,1473 ha położoną przy  
           ul. Stawowej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 
           205.000,00 zł netto. Cena z licytacji 217.000,00 zł netto; 
           - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
           oznaczoną nr działki 8/19 arkusz mapy 58 o pow. 0,1477 ha położoną przy  
           ul. Stawowej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 
           205.000,00 zł netto. Cena z licytacji 207.500,00 zł netto; 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
           oznaczoną nr działki 8/21 arkusz mapy 58 o pow. 0,1091 ha położoną przy  
           ul. Stawowej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 
           153.000,00 zł netto. Cena z licytacji 211.000,00 zł netto. 
25.10.2018 r. odbyły się przetargi, na których sprzedano niżej wymienione 
nieruchomości: 
            - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
           oznaczoną nr działki 10/56 arkusz mapy 58 o pow. 0,2336 ha położoną przy  
           ul. Stawowej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła            
310.000,00 zł netto. Cena z licytacji 313.100,00 zł netto; 
           - w I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość gminną 
oznaczoną nr działek 8/17, 8/19 arkusz mapy 22 o łącznej pow. 0,0108 ha położoną 
przy ul. Władysława Reymonta w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosiła 18.000,00 zł netto. Cena z licytacji 18.180,00 zł netto. 
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25.10.2018 odbył się przetarg, na którym nie została sprzedana nieruchomość 
oznaczona nr działki 10/60 arkusz mapy 58 o pow. 0,0466 ha położona w okolicy ul. 
Jana Matejki w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 66.000,00 zł 
netto. 
Zostały wykonane niżej wymienione zamiany działek: 
- aktem notarialnym z dnia 26.09.2018 r. Rep. A nr 9483/2018  dokonano zamiany 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 219, 231, 232 arkusz mapy 24  
o łącznej powierzchni 2396 m2 położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi 
stanowiącej własność Gminy Czeladź o łącznej wartości 481.553,61 zł. brutto, na 
nieruchomość oznaczoną numerem działki 37 arkusz mapy 24 o pow. 3530 m2 
położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącą współwłasność osób 
fizycznych o wartości 480.0892,00 zł. Zamiana wraz z ustanowieniem służebności; 
- aktem notarialnym z dnia 26.09.2018 r. Rep A nr 9474/2018 dokonano zamiany 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 214, 215 arkusz mapy 24 o łącznej 
pow. 1571 m2 położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej 
własność Gminy Czeladź o łącznej wartości 315.742,23 zł brutto, na nieruchomość 
oznaczoną numerem działki 38 arkusz mapy 24 o pow. 2255 m2 położoną w okolicy 
ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej współwłasność osób fizycznych o wartości 
315.384,00 zł. Zamiana wraz z ustanowieniem służebności.    
Ogłoszono następujące przetargi: 
           -  I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanych 
           nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej  
          ozn. numerami działek 8/4, 81/3, 50/1, 49/1, 48/1 arkusz mapy 11 o łącznej 
pow. 2127 m2. Cena nieruchomości wynosi 500.000,00 zł.  
          Termin przetargu 21 listopad  2018 r.  
 - I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Czeladzi przy ul. Sportowej 7 ozn. nr działki 33 arkusz mapy 
31 o powierzchni 0,1943 ha. Cena nieruchomości wynosi 1.300.000,00 zł. Termin 
przetargu 21 listopad 2018 r.  
Opublikowano wykazy nieruchomości:    
- wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gminnej ozn. numerem działki 128/2 
arkusz mapy 25 o pow. 0,2188 ha położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi. Cena 
wywoławcza wynosi 350.000,00 zł. 
Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe na rzecz 
           dotychczasowych użytkowników wieczystych: 
- działkę gruntu nr 171 arkusz mapy 43 o pow. 1793 m2 położoną przy ul. Borowej w 
Czeladzi, za cenę 90.961,00 zł. (zapłata rozłożona na 3 raty); 
- działkę nr 166/4 arkusz mapy 4 o pow. 4488 m2 położoną przy ul. Wojkowickiej w 
Czeladzi za cenę 150.851,00 zł. (zapłata rozłożona na 3 raty). 
Naliczono 14 użytkownikom wieczystym  opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 
gruntu nabytego na rynku wtórnym – opłaty płatne od 2019 r. 
Podjęto decyzję o nie korzysytaniu z prawa pierwokupu dla niżej wymienionych 
nieruchomości:   
- udziału wynoszącego 1/7 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr 
działki 62/8 arkusz mapy 18 o pow. 0,0677 ha stanowiącą drogę dojazdową 
wewnętrzną do ul. Łączkowej w Czeladzi; 
- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr 
działki 215/28 arkusz mapy 27 o pow. 160 m2 położonej przy ul. Storczyków  
w Czeladzi; 
- udziału wynoszącego ¼ część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 
mieszkalnego nr 35 położonego przy ul. Skłodowskiej 15 w Czeladzi; 



 31 
 

 

          - niezabudowanych działek gruntu ozn. Nr 81/8 o pow. 0,0186 ha i 81/9 o pow. 
          0,0016 ha arkusz mapy 11 położonych przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi. 
Na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy zostały zawarte umowy: 
- na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  
w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) dla realizacji zadania polegającego na rozbudowie drogi publicznej ul. 
Ogrodowej w Czeladzi na działkach nr  55/15, 54/1, 53/7, 68, 80/6 arkusz mapy 13 – 
wykonawca Biuro Usług Inwestycyjnych i Obrotu Nieruchomościami „AGORA” 
Władysław Oczkowicz siedziba firmy w Czeladzi; 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji projektu scalenia i podziału nieruchomości 
położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi – wykonawca Biuro Usług Geodezyjnych 
„GEOEKSPERT” P. Warmiński z siedzią w Będzinie.                         
Sprzedano 12 komunalnych lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom wraz z 
oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, na której posadowione 
są budynki w Czeladzi przy ulicach  Armii Krajowej (2 lokale), Szkolnej (2 lokale), 
Szpitalnej (2 lokale) i Tuwima (6 lokali). Łączna cena sprzedaży (za lokal + pierwsza 
opłata za użytkowanie wieczyste) – 616.899,14 zł. 
Zawarto 25 porozumień dotyczących rozwiązania umów dzierżawy z dniem 
31.12.2018 r.,  na korzystanie z terenów gminnych przez właścicieli garaży (sprawy 
wcześniej prowadzone przez Zakład Budynków komunalnych w Czeladzi) w związku 
z koniecznością dostosowania umów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie umów dzierżawy oraz aktualizację stawek czynszu dzierżawnego. 
Sporządzono 14 umów dzierżawy, 1 porozumienie dotyczące cesji umowy 
dzierżawy,   1 aneks do umowy dzierżawy. 
Ustanowiono służebność przesyłu na działce oznaczonej numerem 4/65 arkusz  
mapy 58 przy ul. Orzeszkowej, na rzecz każdoczesnego właściciela kontenerowej 
stacji transformatorowej. Z tytułu ustanowienia  służebności ustalono jednorazowe          
wynagrodzenie w wysokości 6.464,88 zł brutto. 
Ustanowiono służebność gruntową polegającą na prawie przechodu  
i przejazdu na działkach oznaczonych numerami:  
           - 42/7, 43/6, 43/8, 43/10, 42/9, 3/2, 17/2, 33/2 arkusz mapy 62 
           - 25/9, 12/47, 26/11, 25/11 arkusz mapy 54 przy ul. Letniej, na rzecz każdo 
czesnego właściciela nieruchomości. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono 
jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 387,45 zł. brutto. 
           - nr 132 arkusz mapy 5. 
Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 
2.180,79 zł. brutto. 
 
W okresie od 05.09.2018r. do 06.11.2018r. zarejestrowano i dokonano weryfikacji 20 
nowych wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej w oparciu o najem lokalu 
komunalnego, w tym:  
 7 wniosków – o najem lokali socjalnych, 
 2 wniosków – o najem lokalu w Domu Samotnego Rodzica w Czeladzi  
 10 wnioski o najem lokalu komunalnego docelowego  
 1 wniosek o wstąpienie po zgonie gł. najemcy 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono proces kwalifikacji wniosków o 
udzielenie pomocy mieszkaniowej, wniosków złożonych w III kwartale 2018r. 
Przy udziale Komisji Mieszkaniowej w dniu 17.10.2018r. rozpatrzono w sumie 40 
spraw mieszkaniowych, w tym dotyczących: 
 11 - dostarczenia lokalu socjalnego ( nowe wnioski), 
 13 - dostarczenia lokalu docelowego ( nowe wnioski), 
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 3 - zamiany lokali,  
 2 – wnioski o wcześniejszy przydział lokalu niż wynika to z kolejności listy 
zasadniczej 
 8 - zmiany wcześniejszej kwalifikacji i przyznanie uprawnienia do najmu lokalu 
innej kategorii, 
 3- skreślenia z listy oczekujących na mieszkanie gminne wnioskodawców, 
którzy nie potwierdzili zamiaru dalszego oczekiwania na wnioskowane mieszkanie. 
 
W okresie objętym niniejszą informacją wpłynęło 6 wyroków eksmisyjnych 
zobowiązujące Miasto Czeladź do złożenia osobom eksmitowanym oferty najmu 
lokali socjalnych. 
 
W ramach realizacji listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne wydano 7 
skierowań do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o. 
o. celem zapoznania się przez wnioskodawców z ofertą wolnych lokali mieszkalnych i 
zawarcia umowy najmu. Łącznie od początku roku wydano 70 skierowań na rzecz 
osób uprawnionych do uzyskania pomocy mieszkaniowej. 
 
W następstwie zakończenia procedury związanej z podaniem do poblicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości (obejmującego 4 garaże) przeznaczonych  
do dzierżawy zawarte zostały 3 umowy dzierżawy garaży na okres od 01.11.2018r. 
do 31.01.2021r. 
 
4.9. Ład i porządek (zieleń miejska). 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
- naprawa ubytków dróg gminnych, 
 - wyrównanie i utwardzanie dróg gruntowych, 
-  bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach 
- bieżące naprawy uszkodzonych stopni schodów 
-  sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca 
 - uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych  
    pokryw studni w drogach, 
 
- zakresem własnym przycinka drzew i wycinka samosiejek oraz usuwanie posuszu, 
- naprawa placów zabaw, 
- usuwanie wiatrołomów 
- sprzątanie parków 
- pielęgnacja różanek i krzewów  
- wycinka 24  drzew i przycinka 8 drzew, 
- naprawa uszkodzonych ławek i montaż nowych  
- bieżące utrzymanie transportu, 
- bieżący nadzór nad targowiskiem miejskim i cmentarzem komunalnym. 
 
CTBS – ZBK Sp. Z o.o. 
 Na terenie wokół budynków wspólnot mieszkaniowych dozorcy rozpoczęli 
jesienne porządki w postaci grabienia i wywozu liści. 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  
 Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych  
 Bieżące porządkowanie terenów przyległych i przynależnych do budynków 
socjalnych na terenie miasta. 
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 Prowadzenie wiosennych porządków m.in. w postaci koszenia oraz grabienia 
trawy. 
 
5. Realizacja Strategi Miasta Czeladź. 
W okresie od 12 września 2018r do 10 października 2018r. w Urzędzie Miasta 
Czeladź, był wyłożony  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą 
Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, odbyła się 2 października 
2018r. w godzinach  od 1400 do 1530. Uwagi do  projektu miejscowego planu  można 
było składać do 24 października 2018r. 
 
W okresie od 12 września 2018r do 10 października 2018r. w Urzędzie Miasta 
Czeladź, był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: 
Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem 
Siemianowice Śl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
rozwiązaniami, odbyła się 2 października 2018r. w godzinach od 1530 do 17oo. Uwagi 
do  projektu miejscowego planu  można było składać do 24 października 2018r. 
 
W okresie od 17 września 2018r do 15 października 2018r w Urzędzie Miasta 
Czeladź, był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: 
Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjna z miastem 
Będzinem. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
rozwiązaniami, odbyła się 9 października 2018r. w godzinach od 1430 do 16oo. Uwagi 
do  projektu miejscowego planu można było składać do 29 października 2018r. 
 
W okresie od 31 października 2018r do 30 listopada 2018r w Urzędzie Miasta 
Czeladź jest wyłożony  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: 
Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Czeladź, nasypu kolejowego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie się 14 listopada 2018r. w godzinach od 
1430 do 16oo. Uwagi do  projektu miejscowego planu będzie można składać do 14 
grudnia 2018r. 
 
5.1. Przedsiębiorczość ……… 
5.2. Parkuj i jedź……………… 
5.3. Stare Miasto. ……………. 
5.4. Saturn. …………………… 
5.5. Infrastruktura. 
1. Ul. Węglowa – kanalizacja sanitarna i wodociąg. 
Inwestycja realizowana wspólnie z MZGK w Czeladzi. 
Zakończono prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej oraz nawierzchni drogi. Dokonano odbioru końcowego całości 
inwestycji. 
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni w ulicy Betonowej i Stalowej w Czeladzi. 
Inwestycja realizowana wspólnie z MZGK w Czeladzi. 
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Trwają prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej. Prace wykonuje firma wyłoniona w wyniku przetargu 
niegraniczonego na całość inwestycji. 
3. Ul. Siemianowicka – budowa 23 domów mieszkalnych jednorodzinnych 
wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem dla 
samochodów osobowych. 
Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej                          
i wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych. 
Prace wykonuje firma zewnętrzna wyłoniona w wyniku przetargu. 
4. Ul. Staropogońska – budowa sieci wodociągowej. 
Wybudowano ok. 144 mb sieci wodociągowej do szeregu domków                                         
w ul. Staropogońskiej. Prace wykonuje ZIK Sp. z o.o. siłami własnymi. 
5.6. Mieszkanie. 
Wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem kotłowni 
gazowej oraz instalacji elektrycznej w kotłowni przy ul. Grodzieckiej 41 oraz 
Grodzieckiej 43.  
Zlecono wykonanie malowania klatki schodowej przy ul. Waryńskiego 18-20. 
Wymieniono stolarkę drzwiową przy ul.: 
Sportowej 22 (drzwi wejściowe); 
Tuwima 24 (okna w pralni nad lokalem nr 10); 
17 Lipca 1-3-5 (okna na strychu i w pralni). 
 
Została wykonana wymiana pionów wod-kan w następujących budynkach wspólnot 
mieszkaniowych: 
17 lipca 13 (13/2,6,10); 
Tuwima 41-43-45 (wymiana przyłącza kanalizacyjnego); 
Armii Krajowej 18-20 (20/2,5,8); 
17 Lipca 1-3-5 (3/2,5,8,11,13); 
Szpitalna 30 abc (a/13); 
Reymonta 2 b (poziom w piwnicy 2 b/2,5,8). 
 
Wykonano docieplenie stropodachu przy ul. Tuwima 29 oraz docieplenie skosów 
mieszkań nr 10, 11 od strony strychu przy ul. Waryńskiego 7-9-11. 
 
Wykonano remont instalacji gazowej skręcanej: 
17 Lipca 14 (14/11); 
Staszica 21 
 
Przeprowadzono wymianę oświetlenia przy: 
Sportowej 8 (przed klatką oraz wewnątrz);  
Waryńskiego 21-23-25 (przed klatką); 
Waryńskiego 1-3-5 (piwnica kl. 3). 
Na bieżąco usuwane są drobne usterki w postaci regulacji samozamykaczy, naprawy 
zamków w drzwiach wejściowych do klatki, naprawy poręczy, wymiany klamki, 
uzupełnieniu płytek na schodach przed wejściem do klatek schodowych, konserwacji 
domofonów. 
 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  
Kapitalny remont instalacji elektrycznej w 6 lokalach  
Wykonano budowę 6 sztuk piecy i 5 przebudów piecy.  
Wykonano remont instalacji wod – kan w 2 lokalach.  
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Opróżnienie i uporządkowanie 2 pustostanów . 
Wycinka 2 sztuk drzew przy ul. Szpitalnej 5 . 
 
5.7. oświata i kultura. ……. 
5.8. Sport i rekreacja. …… 
5.9. Przyjazne Miasto. ….. 
5.10. Ładne Miasto. ….. … 
 
6.Inne informacje. 
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w okresie wrzesień - 
październik 2018r. 
 

 
1. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca września - października 2018 r. –  
201 432 m3 .  
2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 10 szt.  
3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 13 szt. 
4. Uzgodnienia projektów – 4 szt. 
5. Warunki techniczne dla subliczników – 6 szt. 
6. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 3 szt. 
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 10szt. 
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 28 szt. 
9. Określenie granic eksploatacji – 23 szt. 
10. Udrożnienia – 5 szt. 
11. Awarie wodociągowe – 27 szt.  
12. Awarie kanalizacyjne – 2 szt.  
13. Wymiana separatorów – 6 szt.  
14. Regulacja studni w ul. Jagodowej 
15. Ul. Wojkowicka 2 – regulacja i wymiana skrzynek hydrantowych i zasuw 
16. Renowacje nawierzchni po awariach (3ci Szyb, Kilińskiego, Ks. SKORUPKI) 
17. Przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Miasta Czeladź 
18. Wykonanie wcinki do wodociągu – 1 szt.  
19. Wymiana przyłącza – 3 szt.  
20. Płukanie sieci na bieżąco. 
21. Korelowanie sieci na bieżąco. 
22. Wywóz szamb – 68 szt.  
23. Wodomierz na ogród: 
- wymiana 2 szt. 
- montaż 8 szt. 
- plombowanie 5 szt. 
24. Wodomierze główne: 
- plombowanie 3 szt. 

Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

 

ilość % udział Ilość % udział 

     
Wrzesień 2018 80 872,00  84,09 15 300,00 15,91 
Październik 2018 85 160,00 75,42 27 750,00 24,58 
Razem 166 032,00  43 050,00  
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- wymiana 179 szt. 
- montaż nowych 10 szt. 
- przeniesienie 3 szt. 
 
 
21 września 2018r. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przeprowadził 
akcję Sprzątania Świata 2018 pod hasłem „Akcja Segregacja”. Celem akcji było 
wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, wskazanie korzyści wynikających  
z recyklingu, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Podczas 
akcji uprzątane były tereny placówek oświatowych, sąsiednie oraz wyznaczone  
w mieście tereny peryferyjne. Wydział rozdał materiały (rękawice, worki, plakaty) oraz 
funduje nagrody dla uczestników akcji w postaci słodyczy. Akcja kierowana była  
do szkół oraz przedszkoli.  
 
Udzielono 29 dotacji do modernizacji źródła, a w sumie od początku roku udzielono 
100 dotacji.  
 
We wrześniu 2018r miasto Czeladź zostało wybrane jako laureat konkursu ECO-
MIASTO  2018 wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców. To ogólnopolski projekt, 
którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Miasto 
Czeladź otrzymało tytuł laureata w  kategorii „efektywność energetyczna budynków”. 
m. in. za wykonanie termomodernizacji w 90% budynków użyteczności publicznej 
oraz systematyczne działania w dziedzinie poprawy jakości powietrza. Wydarzenie 
organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
oraz Miasto Stołeczne Warszawa zgromadziło ekspertów w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli polskich 
i zagranicznych miast oraz licznych instytucji. 
 
12 października 2018r zawarta została umowa z WFOŚiGW w Katowicach na 
dofinansowanie zadania pod nazwą „Wydanie książeczek edukacyjnych związanych 
z zagadnieniami dotyczącymi smogu”, na kwotę 2 720 zł.  
Książeczki edukacyjne obejmujące swoim zakresem tematykę ekologiczną,  
w szczególności związaną z: 
- powstawaniem smogu oraz działaniami jak się przed nim bronić,  
- tematyką segregacji odpadów 
zostały rozdane do wszystkich placówek przedszkolnych oraz szkolnych dla uczniów 
klas 1-3 na terenie miasta Czeladź. 
 
Na wniosek Miasta Czeladź w okresie od 1 do 2 listopada 2018r. została 
uruchomiona dodatkowa linia autobusowa nr C11 ułatwiająca komunikację pomiędzy 
cmentarzami, zlokalizowanymi przy ulicach: Nowopogońskiej, Szybikowej  
i Wojkowickiej w Czeladzi. Linia C-11 kursowała  na trasie:  
CZELADŹ Wojkowicka Pętla – Szpitalna – Tuwima – Grodziecka – Kombatantów – 1 
Maja – Katowicka – Nowopogońska – Francuska – Kościuszki – Sikorskiego – 
Borowa – Reymonta – Nowopogońska – Francuska – Kościuszki – Sikorskiego – 
Borowa – Reymonta – Nowopogońska - Katowicka – 1 Maja – Kombatantów – 
Grodziecka – Tuwima – Szpitalna – CZELADŹ Wojkowicka Pętla.  
 
Wykreślono na wniosek 1-go przedsiębiorcę z Rejestru działalności regulowanej.  
 
Rozpoczęto prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
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gospodarowania odpadami komunalnymi we wszystkich klasach szkół 
podstawowych.  
 
Przeprowadzono 3 kontrole z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami oraz 
w oparciu       o przepisy ustaw o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Kontrole przeprowadzono u 1 przedsiębiorcy i 2 osób fizycznych.  
 
Wszczęto postępowanie o usunięcie odpadów składowanych i magazynowanych  
w miejscu do tego nie przeznaczonym zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.  
 
Uzyskano akceptację Prezesa Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii 
Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków wykonanego 
projektu zagospodarowania terenu dla budowy pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich” 
przy rondzie im. Jurka Bitchana. Na pomniku znajdzie się tablica upamiętniająca 
Jurka Bitchana, czeladzianina, jednego z najmłodszych Orląt Lwowskich, który zginął 
w obronie Lwowa w 1918r. 
 
Uzyskano zgodę Zarządu Powiatu Będzińskiego na wejście w teren i pozostałe 
wymagane uzgodnienia oraz rozpoczęto roboty budowlane zagospodarowania 
terenu dla budowy pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”. Odsłonięcie pomnika nastąpi 
21 listopada 2018r. w 100. rocznicę bohaterskiej śmierci Jurka Bitchana. 
 
Wystosowano pismo wyjaśniające do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału 
Nadzoru Prawnego w odpowiedzi na Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie stwierdzenia, czy Pomnik ku czci Wawrzyńca Łachwy, 
Piotra Dziekana, Stanisława Łaganowskiego, Jana Stelmasińskiego, Izydora 
Romańczyka i Leona Jansona, posadowiony w parku przy ul. Sikorskiego  
w Czeladzi, podlega usunięciu z uwagi na przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 
kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki i wydania ewentualnego 
nakazu usunięcia obiektu. Do pisma dołączono kserokopię Umowy użyczenia 
pomnika Muzeum Saturn w celu prowadzenia przez muzeum działalności 
edukacyjnej, naukowej i historycznej przy obiekcie oraz ochrona dobra kultury 
współczesnej jakim jest pomnik. 
 
Zawarto z Zarządem Województwa Śląskiego aneksy do umów o dofinansowanie 
projektów wybranych wcześniej do dofinansowania, w kolejności :  
- „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22”.  
- „ Zielone płuca miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza  
w Parku  Grabek  wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej 
oraz infrastrukturą towarzyszącą”. 
- „Program integracji i aktywizacji mikrospołeczności lokalnych w obszarach 
wymagających wsparcia- gmina Czeladź”. 
 
Stan przedsiębiorców na dzień 1 listopada 2018 r. wg CEIDG wynosiła 1983 
podmioty + 268 wpisów niezweryfikowanych. 
W okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. dokonano 10 wykreśleń wpisów  
z CEIDG. Zarejestrowano 10 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 59 zmian. 

BURMISTRZ 
mgr Zbigniew Szaleniec 



UCHWAŁA NR /2018                              
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2018 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 2018 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 XLVI/576/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2018 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 126 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 126 000,00 zł,

  
2.  Plan dochodów po zmianach wynosi 151 742 619,48 zł:, w tym: 
a)  dochody bieżące: 128 405 797,31 zł
b)  dochody majątkowe: 23 336 822,17 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 402 863,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 402 863,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 276 863,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 276 863,00  zł,

         2.  Plan wydatków po zmianach wynosi 156 013 303,02 zł:, w tym: 
a)  wydatki bieżące: 122 040 029,19 zł
b)  wydatki majątkowe: 33 973 273,83 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów  bieżących o kwotę 126 000,00 zł:

 

   - dział 801 – 126 000,00 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odpłatności za żywienie

dzieci w placówkach oświatowych

 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 402 863,00  zł, w:

-  dział 754, rozdział  75416 o kwotę 132 000,00 zł  (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące

funkcjonowanie Straży Miejskiej (przeniesienie między działami)

-  dział  801,  rozdział  80101,  80104 o  kwotę 254 563,00 zł  (wydatki  bieżące)  z  przeznaczeniem na

wynagrodzenia  pracowników  oświaty  i  koszty  żywienia  w  placówkach  oświatowych  (dodatkowe

dochody, przeniesienie między działami)

- dział 852, rozdział  85295 o kwotę 6 000,00 zł  (wydatki  bieżące) z przeznaczeniem na działalność

senioralną prowadzoną na terenie miasta (przeniesienie między działami)

- dział 921, rozdział 92105 o kwotę 10 300,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na działalność

kulturalną (przeniesienie między działami)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 276 863,00 zł, w:

-   dział  750,  rozdział  75023  o  kwotę 132 000,00  zł  (wydatki  bieżące)  przeniesienie  środków  na

zabezpieczenie funkcjonowania Straży Miejskiej (przeniesienie między działami)

- dział 750, rozdział 75095 o kwotę 10 300,00 zł (wydatki bieżące) przeniesienie środków na działalność

kulturalną (przeniesienie między działami) 

- dział 757, rozdział 75702 o kwotę 29 000,00 zł, (wydatki bieżące)  zmniejszenie planu wydatków w

związku  z  niższym  niż  planowano  zaangażowaniem  środków  na  zapłatę  odsetek  od  pożyczek,

kredytów i obligacji  (przeniesienie między działami)

-  dział  854,  rozdział  85401  o  kwotę  92 563,00  zł  (wydatki  bieżące)  przeniesienie  środków  z

przeznaczeniem na  wynagrodzenia pracowników oświaty (przeniesienie między działami)

-  dział  851  rozdział  85195  o  kwotę   7 000,00  zł  (wydatki  bieżące)  przeniesienie  środków  na

zabezpieczenie  środków  na  dotację  dla  niepublicznego  przedszkola  Bajka  (przeniesienie  między

działami)

-  dział  926,  rozdział  92695  o  kwotę  6 000,00  zł,  (wydatki  bieżące)  przeniesienie  środków  z

przeznaczeniem  na  działalność  senioralną  prowadzoną  na  terenie  miasta  (przeniesienie  między

działami)
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Załącznik nr 1

do uchwały nr /2018

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 28 listopada 2018 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK
Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

Zmiany ogółem 0,00
Dochody bieżące 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00
Dochody bieżące 0,00

Wpływy z usług 0,00

0,00

126 000,00
126 000,00
126 000,00
126 000,00

79 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z 
wyzywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 47 000,00



Załącznik nr 1 do uchwały  nr /2018

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 28 listpada 2018 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2018 ROK
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

ZMIANY OGÓŁEM

Wydatki bieżące ogółem

750 Administracja publiczna 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

75095 Pozostała działaność 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

757 Obsługa długu publicznego 0,00

75702 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00
obsługa długu 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00
80104 Przedszkola 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00
dotacje na zadania bieżące 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00

85195 Pozostała działaność 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00
852 Pomoc społeczna 0,00

85295 Pozostała działaność 0,00

402 863,00 276 863,00

402 863,00 276 863,00

142 300,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00
10 300,00

10 300,00

10 300,00
6 300,00

4 000,00

132 000,00
132 000,00

132 000,00

132 000,00
132 000,00

29 000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pozyczek jednostek samorządu terytorialnego 29 000,00

29 000,00
29 000,00

254 563,00
171 563,00

171 563,00

171 563,00
92 563,00

79 000,00
83 000,00

83 000,00
36 000,00

47 000,00

47 000,00
7 000,00
7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00
6 000,00
6 000,00



Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00

854 Edukacujna opieka wychowawcza 0,00
85401 Świetlice szkolne 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00
92695 Pozostała działaność 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

92 563,00
92 563,00

92 563,00

92 563,00
84 883,00

7 680,00

10 300,00
10 300,00

10 300,00

10 300,00

10 300,00

6 000,00
6 000,00

6 000,00

6 000,00
6 000,00



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2018 ROK

Lp. Treść

1 2 3 4
1. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE

2. WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE 

WYDATKI MAJĄTKOWE
3. WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY OGÓŁEM
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952

3. § 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
8. Inne źródła (wolne środki) § 950

ROZCHODY OGÓŁEM
1. Spłaty kredytów § 992
2. Spłaty pożyczek § 992

3. § 963

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00
5. Lokaty § 994 0,00
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

0,00

Załącznik  nr 3 do 
uchwały nr /2018 Rady 
Miejskiej  w Czeladzi  z 
dnia 28 listopada 2018 

roku

Klasyfikacja
§

Kwota
2018 r.

151 742 619,48
128 405 797,31

23 336 822,17
156 013 303,02
122 040 029,19

33 973 273,83
-4 270 683,54
8 532 302,48

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

5 000 000,00
3 532 302,48
4 261 618,94
2 024 359,45

136 238,00

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

2 101 021,49



Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji

podmiotowa celowa

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1 600 60014 0,00

2 600 60095 0,00 600,00

3 754 75404 0,00

4 754 75411 0,00

5 801 80104 0,00

6 801 80110 0,00

7 851 85154 0,00

Załącznik  nr 4 do uchwały nr /2018 Rady Miejskiej  w 
Czeladzi  z dnia 28 listopada 2018 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 
MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU

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

40 000,00

Dotacja celowa na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz celowy 

56 300,00

Dotacje celowe przekazane 
dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

20 000,00

Dotacja celowa przekazana 
gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

250 000,00

Dotacja celowa na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego - dotacje na 
dofinansowanie nauczania 
religii

8 400,00

Dotacja celowa z budżetu 
dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

50 000,00



8 851 85158 0,00

9 851 85195 0,00

10 900 90095 0,00

11 921 92116

12 921 92118 0,00

Razem

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1. 754 75412 0,00

2. 754 75412 0,00

3. 801 80104 0,00

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielana między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań bieżących

100 000,00

Dotacje celowe z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicznych

300 000,00

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielana między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych 
zadań bieżących

76 000,00

Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury - Miejska 
Biblioteka Publiczna

2 633 571,00 25 000,00

Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury - Muzeum 
Saturn

1 434 000,00

4 067 571,00 926 300,00

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

70 000,00

Dotacje celowe z budżetu 
jst udzielone w trybie art. 
221 uofp. na 
dofinansowanie inwestycji w 
ramach  zadań zleconych 
do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność 
pożytku publicznego - OSP

25 000,00

Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty

489 000,00



4. 851 85154 0,00

5. 852 85205 0,00

6. 852 85295 0,00

7. 854 85495 0,00

8. 900 90005 0,00

9. 900 90005 0,00

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

150 000,00

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

75 000,00

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

33 740,00

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

20 000,00

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

210 000,00

Dotacje celowe z budżetu 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych

7 860,00



10. 921 92105 0,00

11. 921 92120 0,00

12. 926 92695 0,00

Razem

OGÓŁEM DOTACJE

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 

65 000,00

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

220 000,00

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

440 000,00

489 000,00 1 316 600,00

4 556 571,00 2 242 900,00

6 799 471,00



UCHWAŁA NR /2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U . z 2018 roku, poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala:

§ 1. W uchwale XLVI/577/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030 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 2018 rok w tym poziomu planowanych wydatków na obsługę długu.  Po dokonanych

zmianach plan dochodów na dzień 28 listopada 2018 roku zamknął się kwotą 151 742 619,48 zł, plan

wydatków 156 013 303,02 zł, plan przychodów 8 532 302,48 zł, plan rozchodów 4 261 618,94 zł. 

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć 1.3.2.10 monitoring miasta

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

2018 151 742 619,48 128 405 797,31 32 605 811,00 1 700 000,00 41 342 055,62 22 153 083,00 17 091 810,00 27 002 005,02 23 336 822,17 15 969 501,17 7 367 321,00

2019 176 491 541,61 118 920 218,40 33 600 000,00 1 800 000,00 31 914 000,00 22 818 000,00 17 201 498,00 23 835 218,40 57 571 323,21 16 171 995,21 41 399 328,00

2020 155 820 594,81 122 346 211,80 34 608 000,00 1 900 000,00 33 030 000,00 23 502 000,00 17 451 498,00 23 798 211,80 33 474 383,01 10 441 126,01 24 601 048,00

2021 129 375 333,00 125 986 000,00 35 646 240,00 2 000 000,00 34 187 000,00 24 207 000,00 17 701 498,00 23 868 000,00 3 389 333,00 2 639 333,00 750 000,00

2022 129 136 000,00 129 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 132 364 000,00 132 364 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 135 673 000,00 135 673 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 139 065 000,00 139 065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 142 542 000,00 142 542 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 146 105 000,00 146 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 149 757 000,00 149 757 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 153 501 000,00 153 501 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 156 571 000,00 156 571 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

2018 156 013 303,02 122 040 029,19 24 973,00 0,00 0,00 835 400,00 815 400,00 0,00 0,00 33 973 273,83

2019 172 770 543,40 116 614 218,40 1 947,00 0,00 x 940 000,00 940 000,00 0,00 0,00 56 156 325,00

2020 152 814 552,80 117 642 211,80 0,00 0,00 x 835 000,00 835 000,00 0,00 0,00 35 172 341,00

2021 127 294 000,00 119 964 000,00 0,00 0,00 x 760 000,00 760 000,00 0,00 0,00 7 330 000,00

2022 126 786 008,00 122 963 000,00 0,00 0,00 x 858 000,00 858 000,00 0,00 0,00 3 823 008,00

2023 129 614 008,00 126 037 000,00 0,00 0,00 x 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 3 577 008,00

2024 132 823 008,00 129 188 000,00 0,00 0,00 x 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00 3 635 008,00

2025 136 015 008,00 132 418 000,00 0,00 0,00 x 483 000,00 483 000,00 0,00 0,00 3 597 008,00

2026 139 492 008,00 135 728 000,00 0,00 0,00 x 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 3 764 008,00

2027 142 755 008,00 139 121 000,00 0,00 0,00 x 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 3 634 008,00

2028 146 407 008,00 142 599 000,00 0,00 0,00 x 211 000,00 211 000,00 0,00 0,00 3 808 008,00

2029 149 950 896,00 146 164 000,00 0,00 0,00 x 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 3 786 896,00

2030 156 171 000,00 149 087 000,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 7 084 000,00

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

2018 -4 270 683,54 8 532 302,48 0,00 0,00 3 532 302,48 3 532 302,48 5 000 000,00 738 381,06 0,00 0,00

2019 3 720 998,21 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

2018 4 261 618,94 4 261 618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 508 421,22 0,00 6 365 768,12 9 898 070,60

2019 3 720 998,21 3 720 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 787 423,01 0,00 2 306 000,00 2 306 000,00

2020 3 006 042,01 3 006 042,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 781 381,00 0,00 4 704 000,00 4 704 000,00

2021 2 081 333,00 2 081 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 700 048,00 0,00 6 022 000,00 6 022 000,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 350 056,00 0,00 6 173 000,00 6 173 000,00

2023 2 749 992,00 2 749 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 600 064,00 0,00 6 327 000,00 6 327 000,00

2024 2 849 992,00 2 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 750 072,00 0,00 6 485 000,00 6 485 000,00

2025 3 049 992,00 3 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 700 080,00 0,00 6 647 000,00 6 647 000,00

2026 3 049 992,00 3 049 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 650 088,00 0,00 6 814 000,00 6 814 000,00

2027 3 349 992,00 3 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 096,00 0,00 6 984 000,00 6 984 000,00

2028 3 349 992,00 3 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950 104,00 0,00 7 158 000,00 7 158 000,00

2029 3 550 104,00 3 550 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 7 337 000,00 7 337 000,00

2030 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 484 000,00 7 484 000,00

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

2018 3,36% 3,36% 0,00 3,36% 14,72% 10,45% 10,96% TAK TAK

2019 2,64% 2,64% 0,00 2,64% 10,47% 11,61% 12,11% TAK TAK

2020 2,47% 2,47% 0,00 2,47% 9,72% 11,38% 11,88% TAK TAK

2021 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 6,69% 11,64% 11,64% TAK TAK

2022 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 4,78% 8,96% 8,96% TAK TAK

2023 2,57% 2,57% 0,00 2,57% 4,78% 7,06% 7,06% TAK TAK

2024 2,52% 2,52% 0,00 2,52% 4,78% 5,42% 5,42% TAK TAK

2025 2,54% 2,54% 0,00 2,54% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

2026 2,42% 2,42% 0,00 2,42% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

2027 2,51% 2,51% 0,00 2,51% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

2028 2,38% 2,38% 0,00 2,38% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

2029 2,39% 2,39% 0,00 2,39% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

2030 0,27% 0,27% 0,00 0,27% 4,78% 4,78% 4,78% TAK TAK

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)

2018 0,00 0,00 48 752 289,44 10 790 890,00 30 499 947,96 962 930,96 29 537 017,00 29 416 632,00 4 473 341,83 665 000,00

2019 3 720 998,21 3 720 998,21 47 956 000,00 10 704 000,00 56 596 173,06 439 848,06 56 156 325,00 40 843 921,00 100 000,00 0,00

2020 3 006 042,01 3 006 042,01 48 436 000,00 10 811 000,00 35 412 552,80 240 211,80 35 172 341,00 16 645 521,00 1 100 000,00 0,00

2021 2 081 333,00 2 081 333,00 48 920 000,00 10 919 110,00 7 390 000,00 60 000,00 7 330 000,00 3 330 000,00 4 000 000,00 0,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 2 343 000,00 43 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 1 523 008,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

2018 530 367,81 530 367,81 530 367,81 4 372 520,00 4 372 520,00 4 372 520,00 672 930,96 672 930,96 672 930,96

2019 191 848,06 191 848,06 191 848,06 39 199 328,00 39 199 328,00 34 641 538,00 191 848,06 191 848,06 191 848,06

2020 30 211,80 30 211,80 30 211,80 23 851 048,00 23 851 048,00 19 615 458,00 30 211,80 30 211,80 30 211,80

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

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)

2018 15 799 694,00 15 799 694,00 15 799 694,00 11 427 174,00 11 427 174,00 11 427 174,00 11 427 174,00 0,00 0,00

2019 49 376 015,00 49 376 015,00 42 381 490,00 10 176 687,00 7 739 952,00 7 739 952,00 7 739 952,00 0,00 0,00

2020 29 472 341,00 29 472 341,00 22 957 816,00 5 621 293,00 3 342 358,00 3 342 358,00 3 342 358,00 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

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 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
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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

2018 4 261 618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Strona 11 z 12



*  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 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 148 552 009,12 30 499 947,96 56 596 173,06 35 412 552,80 7 390 000,00 2 343 000,00

1.a - wydatki bieżące 3 228 170,67 962 930,96 439 848,06 240 211,80 60 000,00 43 000,00

1.b - wydatki majątkowe 145 323 838,45 29 537 017,00 56 156 325,00 35 172 341,00 7 330 000,00 2 300 000,00

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:

98 421 271,63 16 472 624,96 49 567 863,06 29 502 552,80 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 2 314 170,67 672 930,96 191 848,06 30 211,80 0,00 0,00

1.1.1.1 Baza produkcji mistrzów - Szkoła Podstawowa nr 5 2016 2018 275 515,83 44 205,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa MOPS 2016 2018 373 116,44 157 026,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 ERASMUS+ "We are our future" - Szkoła 2 2016 2018 78 847,77 25 722,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Rozwińmy skrzydła Szkoła 1 2016 2018 341 505,05 108 185,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5 Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Szkoła 3 2016 2018 329 428,17 83 018,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6 Uczący się nauczyciel dobrze uczy - Szkoła 2 2016 2018 154 607,87 9 151,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7 Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej - MOPS 2017 2018 82 298,12 37 943,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 Każdy ma szansę na sukces - Szkoła 7 2017 2019 172 291,00 64 650,98 24 629,66 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9 Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery - Szkoła 2 2017 2018 269 922,82 103 820,37 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10 ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Szkoła Podstawowa nr 5 2018 2020 236 637,60 39 207,40 167 218,40 30 211,80 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 96 107 100,96 15 799 694,00 49 376 015,00 29 472 341,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na  
Centrum Aktywności Lokalnej -  

MZGK 2016 2019 4 693 664,39 32 000,00 4 511 481,00 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) -  

MZGK 2016 2020 7 132 225,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

1.1.2.6
Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w  
Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków MZGK 2016 2019 5 898 436,61 2 227 600,00 3 616 797,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w  
Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu -  MZGK 2016 2020 22 452 411,00 6 000,00 13 912 501,00 8 070 950,00 0,00 0,00

1.1.2.8
Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z  
ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą  
towarzyszącą

MZGK 2016 2018 12 036 174,96 11 924 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10
Modernizacja sysytemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach  
gminy Czeladź -  

MZGK 2016 2018 1 411 242,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11
Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z  
przedsięwzięciami towarzyszącymi -  MZGK 2016 2020 35 917 292,00 203 250,00 20 340 711,00 14 886 866,00 0,00 0,00

1.1.2.12 Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 496 605,00 16 605,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p.
Limit 

zobowiązań

1 132 241 673,82

1.a 1 745 990,82

1.b 130 495 683,00

1.1 95 543 040,82

1.1.1 894 990,82

1.1.1.1 44 205,95

1.1.1.2 157 026,09

1.1.1.3 25 722,66

1.1.1.4 108 185,31

1.1.1.5 83 018,06

1.1.1.6 9 151,04

1.1.1.7 37 943,10

1.1.1.8 89 280,64

1.1.1.9 103 820,37

1.1.1.10 236 637,60

1.1.2 94 648 050,00

1.1.2.1 4 543 481,00

1.1.2.2 7 000 000,00

1.1.2.6 5 844 397,00

1.1.2.7 21 989 451,00

1.1.2.8 11 924 239,00

1.1.2.10 1 350 000,00

1.1.2.11 35 430 827,00

1.1.2.12 496 605,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Od Do

1.1.2.13
Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej  
MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem  
OZE -  

MOSiR 2018 2020 6 069 050,00 40 000,00 3 014 525,00 3 014 525,00 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 50 130 737,49 14 027 323,00 7 028 310,00 5 910 000,00 7 390 000,00 2 343 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 914 000,00 290 000,00 248 000,00 210 000,00 60 000,00 43 000,00

1.3.1.1 Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - MZGK 2017 2022 796 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 60 000,00 43 000,00

1.3.1.2
Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości  
nierychomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi -  Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 86 000,00 60 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i paliwa  
gazowe -  Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 32 000,00 20 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 49 216 737,49 13 737 323,00 6 780 310,00 5 700 000,00 7 330 000,00 2 300 000,00

1.3.2.1 "Prochownia" - park zabaw - MZGK 2016 2018 2 249 032,56 1 008 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.2.3 Budowa parkingów MZGK 2015 2022 1 502 374,24 346 183,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1.3.2.4 Dofinansowanie służby zdrowia Urząd Miasta Czeladź 2016 2018 360 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 519 148,84 83 900,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

1.3.2.6 Dosprzętowienie MZGK MZGK 2015 2019 940 274,50 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Modernizacja Domu Ludowego - Urząd Miasta Czeladź 2018 2021 4 100 000,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 0,00

1.3.2.10 Monitoring miasta - Urząd Miasta Czeladź 2016 2019 518 717,97 162 090,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.11 Plac Piłsudskiego - MZGK 2016 2018 1 559 298,99 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12 Place zabaw oraz mała architektura MZGK 2015 2019 1 049 553,82 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Przetok Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 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 MZGK 2015 2021 2 044 304,07 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

1.3.2.17 Remont stadionu Górnika - MOSiR 2015 2019 1 998 294,00 250 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.18 Remonty i budowa dróg MZGK 2013 2022 13 316 945,38 5 211 039,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1.3.2.19 Uzbrojenie terenów pod budownictwo MZGK 2015 2022 4 680 214,13 260 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1.3.2.20 Zakup nieruchomości Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 5 437 116,99 1 138 749,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1.3.2.21 Zakupy dla Policji Urząd Miasta Czeladź 2015 2021 145 000,00 25 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

1.3.2.22 Remont stadionu CKS - MOSiR 2015 2019 4 033 045,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.23
Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w  
Czeladzi -  

Urząd Miasta Czeladź 2018 2019 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.24
Budowa "Bawialnii" w budynku MOSiR - Zapewnienie rozrywki dla  
dzieci MOSiR 2018 2019 722 000,00 31 690,00 690 310,00 0,00 0,00 0,00
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L.p.
Limit 

zobowiązań

1.1.2.13 6 069 050,00

1.2 0,00

1.2.1 0,00

1.2.2 0,00

1.3 36 698 633,00

1.3.1 851 000,00

1.3.1.1 733 000,00

1.3.1.2 86 000,00

1.3.1.3 32 000,00

1.3.2 35 847 633,00

1.3.2.1 1 008 672,00

1.3.2.2 2 000 000,00

1.3.2.3 946 183,00

1.3.2.4 300 000,00

1.3.2.5 383 900,00

1.3.2.6 300 000,00

1.3.2.8 4 100 000,00

1.3.2.10 312 090,00

1.3.2.11 500 000,00

1.3.2.12 400 000,00

1.3.2.14 2 000 000,00

1.3.2.16 1 400 000,00

1.3.2.17 1 950 000,00

1.3.2.18 9 211 039,00

1.3.2.19 4 260 000,00

1.3.2.20 1 938 749,00

1.3.2.21 85 000,00

1.3.2.22 4 000 000,00

1.3.2.23 30 000,00

1.3.2.24 722 000,00
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-projekt-
UCHWAŁA NR ………...

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia …………….

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi
oraz  podmiotami,  o których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994  z  późn.  zm.),  art.  5a  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.).

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:

§  1.  Przyjmuje  się  „Program  współpracy  Miasta  Czeladź  z  organizacjami   pozarządowymi  oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 



Załącznik Nr 1
do Uchwały nr ………..

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

Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, na rok 2019



I. Wstęp.
Samorząd potrzebuje silnego sektora pozarządowego, by lepiej wypełniać swoje funkcje – dokładniej
identyfikować zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz pełniej, skuteczniej i efektywniej je zaspokajać.

Współpraca  Miasta  Czeladź  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa
w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu obywateli i ich
wspólnot. 

Funkcjonowanie  organizacji  non  profit,  a  w  szczególności  aktywność  mieszkańców  Czeladzi
zrzeszonych w tych podmiotach sprzyja  tworzeniu  więzi  społecznych,  odpowiedzialności  za swoje
otoczenie  oraz  zaspokajaniu  potrzeb  różnych  zbiorowości.  Program  współpracy  miasta
z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem współdziałania i wzajemnego wspierania się sektora
samorządowego  i  społecznego.  Reguluje  zakres  współpracy  w  wymiarze  finansowym
i niefinansowym, określając jego formy. To wyraz polityki  miasta wobec podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości
działania na terenie Czeladzi i opartej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. 

Niniejszy Program opracowany został przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej – Referat Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Czeladź.

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  LXX/1215/2010  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  29  czerwca  2010  r.
w  sprawie:  uchwalenia  sposobu  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  radą
działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,  projekt  Programu współpracy  na  rok  2019 został
poddany konsultacjom.
Projekt  „Programu współpracy Miasta  Czeladź z organizacjami   pozarządowymi  oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2019” został przygotowany na podstawie ubiegłorocznego programu oraz na
podstawie doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach minionych.
Dnia  8  października  2018  r.  na  stronie  internetowej  miasta  www.czeladz.pl  w  zakładce  Sprawy
społeczne – Organizacje pozarządowe – Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Programu
współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Konsultacje trwały od 16 do 22 października 2018 r.
Do  dnia  22  października  2018  r.  żadna  organizacja  pozarządowa  nie  zgłosiła  swoich  uwag
dotyczących  wprowadzenia  zmian  do  programu  współpracy  Miasta  Czeladź  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań publicznych na przyszły rok.

II. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) organizacjach – rozumie się przez to organizacje  pozarządowe oraz podmioty,  o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2) działalności  pożytku  publicznego  –  należy  rozumieć  przez  to  działalność  społecznie
użyteczną,  prowadzoną  przez  organizacje  pozarządowe  w  sferze  zadań  publicznych,
określonych  w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie,

3) środkach  publicznych  –  należy  rozumieć  przez  to  środki  publiczne,  o  których  mowa
w ustawie  o  finansach  publicznych,  przeznaczone  na  wydatki  publiczne  w rozumieniu  tej
ustawy,

4) dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
5) wolontariuszu  – należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  która  ochotniczo  i  bez

wynagrodzenia  wykonuje  świadczenia  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

6) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Czeladzi z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019,



7) inicjatywie  lokalnej –  rozumie  się  przez  to  formę  współpracy  jednostek  samorządu
terytorialnego  z  ich  mieszkańcami,  w  celu  wspólnego  realizowania  zadania  publicznego
na rzecz społeczności lokalnej,

8) operatorze  projektu –  rozumie  się  przez  to  organizację  pozarządową  lub  podmiot
wymieniony  w  art.  3  ust.  3,  której  organ  administracji  publicznej  zlecił  realizację  zadania
publicznego w sposób, o którym mowa w art. 16a ustawy; 

9) realizatorze  projektu  –  rozumie  się  przez  to  organizację  pozarządową  lub  podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3, której operator projektu zleca wykonanie projektu;

10) projekcie – rozumie się przez to zadanie realizowane przez realizatora projektu w sposób,
o którym mowa w art. 16a ustawy,

11) ustawie –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

12) konkursie ofert  – należy przez to rozumieć otwarty konkurs na dotacje z budżetu Miasta
Czeladź na realizację zadań publicznych w 2019 roku,

13) komisji konkursowej – rozumie się przez to komisję konkursową do spraw opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Miasta Czeladź,

14) małych  grantach – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom  w trybie określonym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

15) zadaniach publicznych – rozumie się przez to sferę zadań publicznych, określonych w art. 4
ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.

2. Podmiotami Programu są:
1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie

miasta Czeladź lub na rzecz jego mieszkańców,
2) organizacje pozarządowe,
3) osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów  o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki  akcyjne  i  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  kluby  sportowe  będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych  oraz  nie  przeznaczają  zysku  do  podziału  między  swoich  udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

3. Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Czeladź na realizację Programu w roku
2019 wynoszą: 835 000,00 zł.

III. Cele Programu.
1. Głównym  celem  Programu  jest  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców  Czeladzi,  kształtowanie

demokratycznego  ładu  społecznego  w środowisku  lokalnym,  poprzez  budowanie  partnerstwa
pomiędzy  administracją  publiczną  a  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Szczegółowe cele do niniejszego Programu to:
1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności

lokalnej,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Mieście,
3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,
5) otwarcie  na  innowacyjność,  konkurencyjność  poprzez  umożliwienie  organizacjom

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji  projektów konkretnych zadań
publicznych, które do tej pory były realizowane przez samorząd,

6) zdynamizowanie  działań  organizacji  w  sferze  zadań  publicznych  oraz  podniesienie  ich
skuteczności i efektywności.



IV. Zasady współpracy.
Realizacja Programu opiera się na zasadach: 

1) pomocniczości  -  miasto  prowadzi  działalność  przy  pomocy  organizacji  pozarządowych,
poprzez powierzanie lub wspieranie wykonywania odpowiednich zadań publicznych,

2) suwerenności  stron  – zachowanie  autonomii  i  nie  ingerowanie  w  wewnętrzne  sprawy
podmiotów programu, 

3) partnerstwa  -  organizacjom  zapewnia  się  uczestnictwo  w  ustalaniu  zadań  publicznych
wykonywanych przez miasto oraz sposobu wykonywania tych zadań na równych prawach
i na zasadzie dobrowolności udziału,

4) efektywności  -  miasto  wykorzystuje  współpracę  z  organizacjami  do  efektywnej  realizacji
zadań
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Czeladzi,

5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy, 
6) jawności  -  miasto  udostępnia  organizacjom  pozarządowym  podstawowe  dane,

tj. o zamiarach, celach i efektach współpracy oraz o jej kosztach. 

V. Zakres przedmiotowy.
Przedmiotem współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku jest:

1) realizacja  zadań  publicznych  określonych  w  art.  4  ust.  1  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie,

2) współtworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
4) konsultowanie aktów prawa miejscowego.

VI. Formy współpracy.
1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w ustawie w art. 3 ust. 3 odbywa się w wymiarze finansowym lub/i niefinansowym.

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formach:
1) powierzania  organizacjom pozarządowym  realizacji  zadań  publicznych  wraz  z udzielaniem

dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju,
4) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
5) zawierania umów na podstawie m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie

przeciwpożarowej.

3.    Współpraca o charakterze niefinansowym przybiera formy:
1) organizowania  otwartych  spotkań  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych,  w tym

dotyczących  przygotowywania  i  rozliczania  wniosków,  składanych  w  ramach  otwartych
konkursów ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na następny rok,

2) realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i miasta,
3) wspierania  działań związanych  z pozyskiwaniem środków zewnętrznych  przez organizacje

pozarządowe,
4) udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych

instytucji z wnioskami o dotacje,
5) wspierania  przez  miasto  działań  promujących  przekazywanie  1%  podatku  dochodowego

od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym,
6) prowadzenia  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej,  związanej  z  działaniami  organizacji

pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem,
7) tworzenia  wspólnych  zespołów  doradczych,  inicjatywnych  i  opiniujących  złożonych

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  i przedstawicieli   organów
administracji publicznej,

8) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa
normatywnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  zgodnie
z zapisem Uchwały Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.,  



9) pomocy merytorycznej  w przygotowywaniu przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta,

10) użyczania  organizacjom  pozarządowym  lokali,  będących  ich  siedzibą  lub  na  potrzeby
prowadzenia działalności statutowej,

11) udostępniania, w miarę posiadanych możliwości  sal będących w dyspozycji  Urzędu Miasta
Czeladź  na  potrzeby  organizowanych  lub  współorganizowanych  przez  organizacje
pozarządowe spotkań, zajęć oraz imprez o charakterze niekomercyjnym,

12) współdziałania  w  zakresie  realizowania  przez  Czeladzką  Radę  Działalności  Pożytku
Publicznego zadań określonych w art. 41i ust. 1 ustawy.

VII. Priorytetowe zadania publiczne.
1. Przedmiot  współpracy  stanowią  głównie  zadania  określone  w  ustawie  o  działalności  pożytku

publicznego  i  o  wolontariacie,  dotyczące  zadań  własnych  gminy,  a  w  szczególności  rozwoju
demokracji  lokalnej,  wykorzystania  możliwości  partnerskiej  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi, przy spełnionych następujących warunkach:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Czeladzi,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy,
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

2.  Przedmiot  współpracy  stanowią  zadania  określone  w  Ustawie  jako  zadania  pożytku
publicznego /art.4 ust.1/, będące jednocześnie zadaniami własnymi Gminy.

3. Do dziedzin obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywane  priorytetowe zadania
publiczne,  które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i  innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  przy  współudziale  finansowym  Miasta
Czeladź zaliczamy:

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób, w tym m.in.:

a) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy,
b) działalność na rzecz integracji  i reintegracji  zawodowej i społecznej mieszkańców Czeladzi

poprzez  nabycie,  przywrócenie  lub  wzmocnienie  kompetencji  społecznych,  a  także
zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

c) działalność na rzecz rodzin w tym: grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
emocjonalnego, z trudnościami wychowawczymi,

d) wspieranie  przedsięwzięć  dotyczących  pomocy  młodzieży  z  zaburzeniami  emocjonalno-
społecznymi,

e) wspieranie  działań  w  zakresie  udzielania  pomocy  rodzicom  z  dziećmi  w  sytuacjach
kryzysowych,

f) wspieranie przedsięwzięć z zakresu polityki prorodzinnej oraz osób starszych,
g) wspieranie działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej,
h) podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną osób starszych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 85 000,00 zł

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m.in.:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej (w tym m.in. konsultacje, warsztaty, poradnictwo, terapia, prowadzenie działalności
ruchów abstynenckich itd.),

b) prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  w  zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  dzieci  i  młodzieży  (w  tym  m.in.  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć
sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych zgodnie z przedstawionym
programem  profilaktycznym,  organizacja  zawodów  integracyjnych  i  imprez  sportowo  –
rekreacyjnych  o  charakterze  profilaktycznym,  prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych
w  programach  opiekuńczo-wychowawczych  i  socjoterapeutycznych,  organizacja  wyjazdów
profilaktycznych,   integracyjnych,  rehabilitacyjnych  i  socjoterapeutycznych  dla  dzieci
i dorosłych, organizacja konkursów, imprez itp.),

c) wspieranie działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych
lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i ich rodzin,

d) realizacja programów informacyjno-edukacyjno-integracyjnych dla dorosłych,
e) realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,



f) realizacja programów profilaktyczno-wychowawczo-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 150 000,00 zł

3) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, w tym m.in.:
a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz wspomaganie przedszkoli, szkół

i placówek (w tym m.in. konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli
z  zakresu  komunikacji  interpersonalnej,  warsztaty  dla  rodziców  rozwijające  kompetencje
wychowawcze itp.),

b) organizowanie  konkursów  naukowych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  czeladzkich  placówek
oświatowych.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 20 000,00 zł

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.:
a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
b) wspieranie działań ułatwiających dostęp do kultury, sztuki oraz pielęgnowanie i poznawanie

miejsc dziedzictwa narodowego poprzez organizację wycieczek,
c) przygotowywanie wydawnictw związanych z historią i kulturą Czeladzi, 
d) prowadzenie zespołów artystycznych, tanecznych,
e) organizacja plenerów i imprez artystyczno-kulturalnych,
f) organizacja wystaw, koncertów,  
g) działania mające na celu pielęgnowanie historii i kultury Czeladzi w miastach partnerskich.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 70 000,00 zł 

5)   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:
a) organizacja  przedsięwzięć  i  realizacja  programów w zakresie  usportowienia  osób  (dzieci,

młodzież,  seniorzy)  poprzez  prowadzenie  zajęć  w  różnych  dyscyplinach  sportowych,
mających na celu przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji,

b) organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c) organizacja wydarzeń sportowych (turnieje, imprezy sportowe),
d) wspieranie  działań  sportowych  i  sportowo-rekreacyjnych  w  środowisku  osób

niepełnosprawnych,
e) realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów poprzez dofinansowanie

stypendiów sportowych.
Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 440 000,00 zł

6) ratownictwo i ochronę ludności, w tym m.in.:
a)    utrzymywanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na
2019 r. wynosi: 70 000,00 zł

4. Miasto Czeladź może, na wniosek podmiotu, rozszerzyć listę zadań priorytetowych przewidzianych
do realizacji.

5. Miasto w 2019 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami pozarządowymi
oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie w zakresie realizacji w/w zadań. 

VIII. Okres realizacji Programu.
1. Zadania niniejszego Programu będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
2. Zmiany  w  programie  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  trybie  uchwały  Rady  Miejskiej  

w Czeladzi.

IX. Sposób realizacji Programu. 
1. Zlecanie realizacji  zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których

mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w  tym
przyznawanie przez miasto środków finansowych odbywać się będzie poprzez:



1) otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Miasta Czeladź, 
2) wnioski  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert,
zgodnie z art. 19a ustawy,

3) wnioski o inicjatywę lokalną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi,
4) inne  tryby  niż  wyżej  wymienione,  określone  w  odrębnych  przepisach,  w szczególności  

w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

2. Realizatorzy Programu:
1) Rada Miejska w Czeladzi,
2) Burmistrz Miasta Czeladź,
3) organizacje pozarządowe,
4) komisje konkursowe,
5) Wydziały Urzędu Miasta Czeladź i jednostki organizacyjne miasta.

X. Sposób oceny realizacji Programu. 
1.  Burmistrz  Miasta  Czeladź  dokonuje  kontroli  i  oceny  realizacji  zadania  wspieranego  lub
powierzanego organizacji  pozarządowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie:  ustalenia
trybu i zasad postępowania przy udzielaniu dotacji  dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania
zadań publicznych.
2. Ocena realizacji  programu będzie dotyczyć:
1) liczby otwartych konkurów ofert,
2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkurów,
3) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych,
4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
5) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań

publicznych,
6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych,
7) wysokości  środków własnych  organizacji  pozarządowych,  zaangażowanych  w realizację  zadań

publicznych na rzecz mieszkańców miasta,
8) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych przez organizacje

pozarządowe,
9) liczby złożonych przez organizacje ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych

konkurów ofert (tzw. małe granty),
10) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań

publicznych z pominięciem otwartych konkurów ofert (tzw. małe granty),
11) liczby inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej.

3.  Wydział  koordynujący  przygotowuje  projekt  Programu,  przyjmuje  opinie  na  temat  propozycji
zapisów  do  programu  na  rok  następny  oraz  przeprowadza  jego  konsultację  zgodnie  z  Uchwałą
Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r.  

XI.  Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert
w otwartych konkursach ofert. 
1. Do zaopiniowania ofert, przedłożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez
organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  wymienione  w  ustawie  w art.  3  ust.  3,  Burmistrz  Miasta
Czeladź w drodze Zarządzenia powoła komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3.  Posiedzenia komisji  konkursowych prowadzi  przewodniczący,  a w przypadku jego nieobecności
zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez niego członek komisji.

4. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków.

5. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert
składają  oświadczenie,  iż  nie  pozostają  w  takim  stosunku  prawnym  i  faktycznym  z  podmiotami
biorącymi udział  w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności
podczas opiniowania ofert.



6. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego pod względem
formalnym i merytorycznym, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

8. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta Czeladź.

9. Wyniki konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Czeladź.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert, w formie Zarządzenia Burmistrza zawierającego nazwę oferenta,
nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych ogłaszane są niezwłocznie
po wyborze oferty w:  Biuletynie Informacji  Publicznej,  na stronie internetowej  miasta Czeladź i  na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.



U  zasadnienie
 
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie
realizacji zadań publicznych uchwalany jest co roku. Roczny program współpracy uchwalany
jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.



Projekt

z dnia  15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 5 listopada 2018 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.), po przeprowadzeniu konsultacji

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 5 listopada 2018 r.

§ 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 2.000,00 zł;

2) miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata w wysokości 1.000,00 zł;

3) miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy w wysokości 800,00 zł;

4) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w wysokości 600,00 zł;

5) miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości
400,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości 500,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł;
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10) miejsca od I do III w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł;

11) miejsca od I do III w zawodach wojewódzkich w wysokości 200,00 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 marca 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.

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.
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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)
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.

8 października 2018 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 16 do 22 października 2018 r.
Do dnia 22 października 2018 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich uwag dotyczących
wprowadzenia zmian do ww. projektu uchwały.
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Projekt

z dnia  15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
Miasta Czeladź na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. 
U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi  uchwala :

§ 1. Wprowadza się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,69 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 23,14 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,72 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,55 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego:

a) garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 7,72 zł

b) budynków gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej 5,81 zł

c) pozostałych budynków od 1m2 powierzchni użytkowej 7,72 zł

2. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

3. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,88 zł

2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,40 zł

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1ha powierzchni 4,52 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
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w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni 3,09 zł 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
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UZASADNIENIE

Podatek od nieruchomości pobierany jest przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.). Maksymalne
stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 ustalone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (
Monitor Polski z 2018r. poz. 745)

Minister Finansów na podstawie delegacji zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.) ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek
kwotowych określonych w art. 5 ust. 1, art 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej,
uzdrowiskowej, reklamowej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W oparciu o powyższe przepisy oraz zgodnie z wydanymi przez Radę Ministrów założeniami
projektu budżetu państwa na 2019 rok, proponuje się podwyższyć stawki podatku od nieruchomości o
prognozowany na 2019 rok wskaźnik inflacji tj. 2,3%.
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Projekt

z dnia  15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. 
U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi  uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami z wyjątkiem części wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej z wyjątkiem części 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu zajęte na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej;

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz. 994 z
późn. zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone
w ww. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
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Projekt

z dnia  15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 
2016 roku w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi postanawia :

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 roku 
w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

W związku z likwidacją targowiska miejskiego na terenie Miasta Czeladź należy odstąpić od poboru

opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Czeladź. W związku z powyższym uchyla się dotychczas

obowiązującą uchwałę w sprawie opłaty targowej.
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Projekt Nr 153
UCHWAŁA NR

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

 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 34/4, 34/5 arkusz mapy 45
o łącznej powierzchni 1192 m2 oraz udziału 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45 stanowiących

własność Gminy Czeladź położonych przy ul. Borowej w Czeladzi na nieruchomość oznaczoną
numerami działek: 21/1, 24/2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38 arkusz mapy 12 o łącznej

powierzchni 2898 m2 położoną w Czeladzi przy ul. Kombatantów stanowiącą własność Powiatu
Będzińskiego

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  oznaczonych  numerami  działek:  34/4,  34/5  arkusz
mapy 45 o łącznej powierzchni 1192 m2 oraz udziału 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45 stanowiących
własność  Gminy  Czeladź położonych  przy  ul.  Borowej  w  Czeladzi  na  nieruchomość  oznaczoną
numerami  działek:  21/1,  24/2,  25/1,  26/1,  27/7,  28/5,  114/5,  210/38  arkusz  mapy  12  o  łącznej
powierzchni  2898  m2 położoną  w  Czeladzi  przy  ul.  Kombatantów  stanowiącą  własność  Powiatu
Będzińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 34/4, 34/5

arkusz mapy 45 o łącznej powierzchni 1192 m2 oraz udziału 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45
stanowiących własność Gminy Czeladź położonych przy ul. Borowej w Czeladzi na

nieruchomość oznaczoną numerami działek: 21/1, 24/2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38
arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 2898 m2 położoną w Czeladzi przy ul. Kombatantów

stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego

Gmina Czeladź  jest  właścicielem  nieruchomości  przy  ul.  Borowej  oznaczonych  numerami
działek: 34/4 arkusz mapy 45 o powierzchni 638 m2, 34/5 arkusz mapy 45 o powierzchni 554 m2 oraz
udziału 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45. Działka 34/8 stanowi wewnętrzną, nie urządzoną drogę
komunikującą teren działek z drogą publiczną ul.  Borową. Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  działki  gminne  przeznaczone  są  pod  tereny  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej-symbol planu 2MN. 

Powiat Będziński jest właścicielem działek:  21/1, 24/2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38
arkusz  mapy  12  o  łącznej  powierzchni  2898  m2 położonych  w  Czeladzi  przy  ul.  Kombatantów.
Zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  działki  Powiatu
Będzińskiego przeznaczone są pod tereny zieleni -symbol planu 40ZN. W związku z planami budowy
wybiegu  dla  psów  Gmina  Czeladź  podpisała  z  Powiatem  Będzińskim  umowę  użyczenia
przedmiotowych działek . 

Uchwałą z dnia 18 października 2018 r.  numer XLV/488/2018 Rada Powiatu Będzińskiego
wyraziła zgodę na ww. zamianę nieruchomości. Nabycie działek przy ul. Kombatantów przez Gminę
Czeladź  ze  względu  na  ich  atrakcyjna  lokalizację  (obok  skrzyżowania  ul.  Kombatantów  oraz  ul.
Grodzieckiej,  nieopodal  budowanej  galerii  handlowej)  z  jednej  strony  umożliwi  realizację  zadań
gminnych  (wspomniany  wybieg  dla  psów)  oraz  w  przyszłości  umożliwi  racjonalne  wykorzystanie
przedmiotowego terenu.
W związku z powyższym nabycie działek do zasobu gminnego jest zasadne.

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.

Działki:   21/1,  24/2,  25/1,
26/1,  27/7,  28/5,  114/5,
210/38  arkusz  mapy  12  o
łącznej powierzchni 2898 m2

stanowiące  własność
powiatu  Będzińskiego
proponowane do  nabycia  w
drodze zamiany. 



Działki 34/4 arkusz mapy 45 o powierzchni 638
m2, 34/5 arkusz mapy 45 o powierzchni 554 m2

oraz udział 2/4 w działce 34/8 arkusz mapy 45
proponowane  do  zamiany  z  Powiatem
Będzińskim.



-projekt- Nr 154 

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

z dnia ...................................

w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Na podstawie art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz.
U.  2018r.,  poz.  994  z  późn.  zm.)  oraz  § 47  ust.  1  Statutu  Komunikacyjnego  Związku  Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015r. poz. 3232),
Rada Miejska w Czeladzi postanawia co następuje:

§   1.  Złożyć  wniosek  o  likwidację  Komunikacyjnego  Związku  Komunalnego  Górnośląskiego  Okręgu
Przemysłowego w Katowicach.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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