
DU-RM. 0002.4.2019

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

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

_____________________________________________________________
Czeladź, dnia 16.05.2019 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
VIII  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień – 22 MAJA  2019 r., godzina 17:00 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji : Protokół z Sesji  z dnia 15 kwietnia  2019

r.
4.  DU-Or. 0057.3.2019

Informacja międzysesyjna za okres od 14.03.2019 r.  do 13.05.2019 r. 
5. Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia

2019 r.

6. Protokół końcowy komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej Kontroli:  Kontrola przedsięwzięcia
„ Nowe funkcje społeczno gospodarcze dla zabytkowej Kopalni Saturn w Czeladzi – CUSAL
Saturn – Ochrona zabytków”   

 Temat  Sesji   z  planu  pracy  Rady  Miejskiej  :  Przyznanie  tytułu  Honorowego Obywatela
Miasta i Nagród Miasta  

7. Projekt Nr DU 70
w sprawie:  przyznania Nagród Miasta Czeladź ( Muzeum Saturn)

8. Projekt Nr DU 71
w sprawie:  przyznania Nagród Miasta (Magdalena Majcher)

9.
Projekt Nr DU 72
w sprawie:  przyznania Nagród Miasta (Julia Biłek) 

Projekty uchwał do rozpatrzenia

10 Projekt Nr DU 61 
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa  

11

Projekt Nr 77
w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania  Rodziny  na lata
2019-2021.

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa  

12

Projekt Nr 78
w sprawie: przyjęcia i powierzenia do realizacji  Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy  Społecznej  w Czeladzi  w latach  2019 –  2021 projektu  pt.
„SATURN-Czeladzka  Planeta  Rozwoju”,  w ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Komisja Polityki 
Społecznej 
Zdrowia i 
Bezpieczeństwa  

13

Projekt Nr 76
w  sprawie:  zmiany  Uchwały  nr  XLVIII/630/2018  Rady  Miejskiej
w Czeladzi  z dnia  28 lutego  2018 r.  w sprawie  uchwalenia  
" Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń  kanalizacyjnych,  będących  w posiadaniu  Zakładu  Inżynierii

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej
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Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2017-2018
i 2019- 2022"

14
Projekt Nr DU 62
w sprawie:  przekazania środków finansowych dla Policji

Komisja 
Finansowo – 
Budżetowa   

15
Projekt Nr DU 63
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej
numerem działki 167 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0321 ha położonej
przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

16

Projekt Nr DU 64
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII /301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i
zbywania udziałów i akcji w spółkach Gminy Czeladź 

Komisja  Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

17

Projekt Nr DU 73
w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  oddanie  w dzierżawę   w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości,  dotychczasowym  dzierżawcom,   na
podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na czas
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

18

Projekt Nr DU 74
w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  oddanie  w dzierżawę  w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości,  dotychczasowym  dzierżawcom,   na
podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na czas
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

19

Projekt Nr DU 75
w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  oddanie  w dzierżawę  w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości,  dotychczasowym  dzierżawcom,   na
podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na czas
oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

20
Projekt Nr DU 65
w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź” 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

21

Projekt Nr DU 66
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
Czeladź na lata 2019 - 2022

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

22

Projekt Nr DU 81
w  sprawie:  aktualizacji  „Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  miasta
Czeladź 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

23

Projekt  Nr 67
w  sprawie:  zmiany  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  i trybu
przyznawania  i pozbawiania  pieniężnych  nagród  sportowych  dla  osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Projekt Nr 79 Komisja
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24 w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2019 rok Finansowo  –

Budżetowa  

25

Projekt Nr DU 80
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na
lata 2019 - 2035

Komisja
Finansowo  –
Budżetowa  

26

Projekt Nr DU 68
w sprawie:  rozpatrzenia  wniosku zawartego w petycji  Stowarzyszenia
Klucz-Stop  Społecznym  Wykluczeniom  ,  wnoszącemu  o utworzenie
całodobowego gabinetu ginekologicznego w Czeladzi

Komisja Skarg, 
wniosków i petycji

27

Projekt Nr DU 69
w  sprawie: powołania  Zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na
ławników

28 Zapytania i interpelacje radnych  

29 Korespondencja/informacje do wiadomości Rady

30 Sprawy bieżące

31 Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Czeladzi 

           /-/ Jolanta Moćko 
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          Czeladź, dnia 15 maj 2019r.

DU - Or. 0057.3.2019

Informacja międzysesyjna za okres od 15 marca 2019r. do 14 maja 2019r.

1. Informacje ogólne.

1.1. Dane demograficzne.
Liczba ludności wg stanu na dzień 30.04.2019 r. wynosiła 30.042  osób i w
porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła  się  o  38  osób,  w porównaniu z
analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 357 osób.

1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy.
Ogólna  liczba  osób  z  terenu  miasta  Czeladź  pozostających  bez  pracy  na  dzień
31.03.2019  r.  wyniosła  –  838  osób  (w  tym  452  kobiety).  Bez  prawa  do  zasiłku
pozostają 723 osoby (w tym 378 kobiet). Analogicznie na dzień 31.03.2018 r. liczba
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 938 osób (w tym 478 kobiet). Bez
prawa do zasiłku pozostawało 837 osób (w tym 423 kobiety).
Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 100
osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 26. W
porównaniu  z  rokiem  ubiegłym  zmniejszyła  się  o  114  osób  liczba  bezrobotnych
pozostających bez prawa do zasiłku.

Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie na stażu w Urzędzie
Miasta  Czeladź  przebywa  1  osoba,  a  w  ramach  prac  interwencyjnych  zadania
wykonuje 1 osoba. 1 osoba odbywała praktyki do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 3 osoby skazane wykonują kontrolowaną nieodpłat-
ną pracę na cele społeczne,  w tym 1 osoba w Kopalni Kultury. 3 osoby zatrudnione
są w ramach prac społecznie – użytecznych, w tym 1 osoba w Kopalni Kultury.   5
osób odbywa staż. 
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi 4 osoby zatrudnione są w ramach
prac społeczno-użytecznych.
W Muzeum Saturn w Czeladzi 10 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na
cele społeczne. 
W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej na stażu  przebywają  3 osoby, prace
społeczno-użyteczne wykonywały 4 osoby.  Pracowało 21 osób skazanych (łącznie
przepracowały 738 r-g)

2. Wykonanie budżetu.
2.1. Urząd Miasta.
Dochody budżetu miasta za 01.01.2019 do 31.03.2019 roku wykonano na kwotę
51 106 062,96 co stanowi 27,29 % planu. 
Wydatki wykonano na kwotę 31 885 808,53 zł, co stanowi 16,56 %.  
Zadłużenie  miasta  Czeladź  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  na  dzień
30.04.2019 roku – 30 378 755,42 zł.
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2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.
Wydatki wykonano na kwotę  3 587 080,06 zł, co stanowi 5,08% planu wydatków 
a dochody zrealizowano w wysokości  84 558,03 zł, co stanowi  32,27%. planu do-
chodów.

2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior.
Wydatki  wykonane  na  dzień  30.04.2019  r.  wyniosły  826.189,35  zł.  tj.  34,63  %
w stosunku  do  planu,  a  dochody  zrealizowano  w  wysokości  634.406,53  zł.,  co
stanowi   31,08% w stosunku do planu.

2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W zakresie zadań własnych w okresie 01.03.2019r. – 30.04.2019r. wypłacono 17.030
świadczeń dla 2.187 osób, na kwotę 482.914,09 zł, która stanowi 17,35% rocznego 
planu wydatków na 2019r. Narastająco od początku 2019r. wydano 983.018,91zł, tj. 
34,85% rocznego planu wydatków.
Świadczenia Rodzinne
Działając  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  oraz  ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym  na realizację
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami  i  składkami na ubezpieczenia społeczne
i  zdrowotne,  zasiłków  dla  opiekuna  i  świadczenia  rodzicielskiego  wydano  kwotę
1.085.096,07 zł.
Od  początku  2019  roku  wydano  kwotę   2.203.691,44  zł,  co  stanowi  38,78%
planowanych wydatków na 2019 rok.
W  ww  okresie  wypłacono  3720  świadczeń  rodzinnych  wraz  z  dodatkami
i  składkami  na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne,  zasiłków dla opiekuna oraz
świadczenia rodzicielskiego dla 1202 osób.
Działając  na podstawie  ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów w
okresie  międzysesyjnym  na  realizację  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego
wydano kwotę 245.437,42 zł.
Od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  489.647,42  zł,  co  stanowi  30,23%
planowanych wydatków na 2019 rok.
W ww okresie wypłacono 566 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 203 osób.
Działając  na  podstawie  ustawy  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci
w okresie międzysesyjnym  na realizację świadczeń  wydano kwotę 2.092.649,40 zł.
Od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  4.181.109,40  zł,  co  stanowi  35,58%
planowanych wydatków na 2019 rok.
W ww okresie wypłacono 4200 świadczeń 500+.
Dodatki mieszkaniowe
Z tytułu dodatków mieszkaniowych w okresie 01.03.2019r. - 30.04.2019r. wypłacono
1064  świadczeń,  na  kwotę  255.597,44zł.  Łączna  ilość  korzystających  wyniosła
553 rodzin. Narastająco za rok 2019r. wydano 507.657,94zł.
Dodatek energetyczny
Z tytułu dodatków energetycznych w okresie 01.03.2019r. - 30.04.2019r. złożono 70
wnioski, na kwotę 2.037,73zł. Narastająco od 2019r. wydano 3.812,50zł.
Prace społecznie-użyteczne
Wykonywało 35 osób, kwota wypłaty wyniosła 9.545,00zł
Karta Dużej Rodziny
Złożono 30 wniosków na kwotę 200,71zł
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Usługi opiekuńcze
Podstawowe usługi opiekuńcze w okresie 01.03.2019r. - 30.04.2019r. wykonywało 24
opiekunki, dla 95 osób, zrealizowano 5.129,5 godziny usług.
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 116.408,50zł (środki własne).
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie 01.03.2019r. - 30.04.2019r. wykonywały
2 opiekunki, dla 7 osób, zrealizowano 144 godzin usług.
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 2.850.00zł (środki zlecone).
Domy Pomocy Społecznej
W  okresie od  01.03.19r – 30.04.19r na realizację opłat za pobyt w domach pomocy
społecznej  wydano kwotę 524.510,70 zł ( co stanowi 23,31 %  planu na 2019 rok)
narastająco  od  początku  2019  roku  wydano  kwotę  968.244,82zł
(co  stanowi  43,03  %).  W  ww  okresie  poniesiono  odpłatność  za  102  osoby
przebywające w DPS. W tym w DPS Senior wydatkowano kwotę 125 501,67 zł dla
31  osób.

2.5. Miejska Biblioteka Publiczna.
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od
15.03.2019 r. do 10.05.2019 r. wyniosły 462 982,58 zł (łącznie od 01.01.2019 r. do
10.05.2019 r. – 920 017,70 zł), co stanowi 33,94% planowanych przychodów na rok
2019.
Koszty  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  M.  Nogajowej  w Czeladzi  w okresie  od
15.03.2019 r. do 10.05.2019 r. wyniosły 509 776,47 zł (łącznie od 01.01.2019 r. do
10.05.2019  r.  –  892  828,35  zł),  co  stanowi  32,32%  planowanych  kosztów  na
rok 2019.

2.6. Muzeum Saturn.
Na rok 2019 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1 375 000,00 zł; od początku
roku przekazanych zostało łącznie 450 000,00 zł, a koszty poniesione za niniejszy
okres sprawozdawczy 307 302,89 zł (ogółem od 01.01.2019 do 13.05.2019 r).

2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2019r. do 09.05.2019r. wyniosło  959.148,15 
zł. co stanowi 22,77% planu wydatków ogółem (4.212.460,00), a wykonanie planu 
dochodów  42.327,83 zł, co stanowi 38,73% planu dochodu ogółem (109.300,00). 

3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.
 Uchwała nr VI/78/2019 Rady Miejskiej z dnia 27.03.2019 roku w sprawie zmian w

budżecie miasta na 2019 rok – dokonano zmian w budżecie
 Uchwała nr VI/79/2019 Rady Miejskiej z dnia 27.03.2019 roku w sprawie zmian w

Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2035 – dokonano zmian w WPF
 Uchwała nr VI/80/2019 Rady miejskiej z dnia 27.03.2019 roku w sprawie emisji ob-

ligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – podjęto uchwałę
 Uchwała nr VII/111/2019 Rady Miejskiej z dnia 15.04.2019 roku w sprawie zmian

w budżecie miasta na 2019 rok – dokonano zmian w budżecie
 Uchwała nr VII/112/2019 Rady Miejskiej z dnia 15.04.2019 roku w sprawie zmian

w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2035 – dokonano zmian w
WPF

 Uchwała nr VII/113/2019 Rady miejskiej z dnia 15.04.2019 roku w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – podjęto uchwałę
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 Uchwała  nr  VI/84/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  ozn. nr działki  10/16
arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0718 ha położonej przy ul. Rzemieślniczej 20 w
Czeladzi dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – w realizacji;

 Uchwała  nr  VI/88/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  działek
oznaczonych numerami 51/10, 151/2, 152/2 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni
1904 m2 położonych na terenie tzw. Szybu Kondratowicz w Czeladzi – w realizacji;

 Uchwała  nr  VI/87/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem działki  55/16 arkusz mapy
13 o powierzchni 223 m2 oraz części nieruchomości oznaczonej numerem działki
54/1 arkusz mapy 13 o powierzchni około 230 m2 położonych w Czeladzi przy
terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiących własność Gminy Czeladź na część
nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7 arkusz mapy 13 o powierzchni
ok.  1900  m2 położonej  w  Czeladzi  przy  terenie  tzw.  Szybu  Kondratowicz
stanowiącej własność osoby fizycznej – w realizacji;

 Uchwała  nr  VI/86/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  w  drodze
darowizny działek oznaczonych numerami 81/7, 91, 95 arkusz mapy 11 o łącznej
powierzchni 2401 m2 położonych przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi – w realizacji;

 Uchwała  nr  VI/89/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  na  nieruchomościach  stanowiących
własność Gminy Czeladź – w realizacji;

 Uchwała nr VII/104/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy,
nieruchomości  stanowiącej  część  działki  nr  227/7  arkusz  mapy  nr  13,  o
powierzchni 16m2, położonej przy ul. Bocznej w Czeladzi, na podstawie kolejnej
umowy  zawieranej  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – wykonana;

 Uchwała nr VII/105/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy,
nieruchomości  stanowiącej  część  działki  nr  227/7  arkusz  mapy  nr  13,  o
powierzchni 16m2, położonej przy ul. Bocznej w Czeladzi, na podstawie kolejnej
umowy  zawieranej  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość -wykonana;

 Uchwała nr VII/108/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy,
nieruchomości  stanowiącej  część  działki  nr  148/2  arkusz  mapy  nr  43,  o
powierzchni  216m2,  położonej  przy  ul.  Szybikowej  w  Czeladzi,  na  podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – wykonana;

 Uchwała nr VII/109/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019r. w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy,
nieruchomości  stanowiącej  część  działki  nr  146/2  arkusz  mapy  nr  43,  o
powierzchni  200m2,  położonej  przy  ul.  Szybikowej  w  Czeladzi,  na  podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość - wykonana;

 Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019 r. w
sprawie  sprzedaży  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  ozn.  nr  działki
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189/10 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,0385 ha położonej przy ul. Wojkowickiej 20
w Czeladzi dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w realizacji;

 Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 kwietnia 2019 r. w
sprawie  sprzedaży  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  ozn.  nr  działek
189/12  i  190/1  arkusz  mapy  4  o  łącznej  powierzchni  0,3360  ha  oraz
niezabudowanych nieruchomości gruntowych ozn. nr działek  187, 79/9, 79/16,
189/8, 188, 79/19, 190/11 i 189/9 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,1405 ha
położonych  przy  ul.  Wojkowickiej  w  Czeladzi  dotychczasowym  użytkownikom
wieczystym – w realizacji;

 Uchwała  nr  VI/90/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  27 marca 2019 r.  w
sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla
niektórych stanowisk nauczycieli – Uchwała wchodzi w życie od 1.09.2019 r.

 Uchwała nr  VI/91/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w spra-
wie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród spor-
towych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – w trakcie realizacji.

4. Sprawy bieżące.
4.1. Zamówienia publiczne.
Urząd Miasta.
W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta udzielono 171 zamówień o wartości
poniżej 30 000 euro każde, o łącznej wartości netto  552 783,84 zł.  
Od  początku  2019  roku  udzielono  zamówień  poniżej  progu  ustawowego,  o
sumarycznej wartości netto 1 746 917,22 zł w ilości 487 oraz podpisano 198 umów
na wartość 1 861 274,38 zł. Od początku  2019 roku unieważniono 11 postępowań.

Miejska Biblioteka Publiczna.
W okresie międzysesyjnym od 14.03.2019 r. do 13.05.2019 r. udzielono 90 zamó-
wień  publicznych  na  kwotę:  87.523,04  zł  netto,  w  tym: 59  dostaw  na  kwotę
27.398,10 zł netto i 31 usług na kwotę  60.124,94 zł netto.

Muzeum Saturn.
Od 01.01.2019 r. do 13.05.2019 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano  
85 dostaw na kwotę 56,951,43 zł.   netto, 87 usług na kwotę 157.277,62 zł. netto, 1
robota budowlana na kwotę 16.515,67.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.
 Dnia 14.03.2019r. została zawarta umowa w postępowaniu p.n. „Usługi związane

z  utrzymaniem terenów zieleni   w  Czeladzi  w  2019  roku”   w  zakresie  części
zadanie  B – utrzymanie  terenów zieleni  parkowej  z  Panem Pawłem Bednarek
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi  Transportowe Paweł
Bednarek z siedzibą   w Mikołowie przy ul. Orzechowej 31 na kwotę 163 333,99 zł.

 Dnia  14.03.2019r.  odbyły  się  negocjacje  w  postępowaniu  p.n.  „Zamówienie  z
wolnej ręki – Remont chodnika przy ul. 17 – go Lipca w Czeladzi” z Wykonawcą
Konsorcjum firm:  Vela Pro Sp. z o.o. ul. Jana Smolenia 18 41-902 Bytom oraz
Krystyna  Kołodziej  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ORION
Krystyna Kołodziej ul. Ignacego Paderewskiego nr 1/lok; 1 41-710 Ruda Śląska.
Wykonawca  zaproponował  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  kwotę  27
817,58  zł   brutto,  Zamawiający  zaakceptował  ofertę  Wykonawcy.  Dnia
20.03.2019r. zawarto umowę  z Wykonawcą.

 Dnia  19.03.2019r.  zawarto  umowę  w  postępowaniu  p.n.  „Remont  widowni
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amfiteatru  z  wymianą  nawierzchni  ścieżek  i  chodników  w  Parku  Grabek”  z
Wykonawcą: KRISBUD Sp. z o.o, ul.  Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia”  na kwotę
2 088 733,05 zł brutto. 

 Dnia 21.03.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu p.n. „Usługi związane
z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2019 roku”  w zakresie zadania A –
utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły
dwie  oferty.  Najkorzystniejsza  oferta  wpłynęła  od  Zakładu  Usługowego
Konserwacja Terenów Zielonych  Jacek Wieczorek  ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom
na  kwotę  224 444,59  zł.  Dnia  08.04.2019r.  rozstrzygnięto  postępowanie  i
dokonano wyboru oferty tego Wykonawcy. Dnia 16.04.2019r. zawarto umowę z
wybranym Wykonawcą.

 Dnia 27.03.2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Budowa placu
zabaw  z siłownią plenerową przy ulicy Betonowej”. Do upływu terminu składania
ofert  wpłynęło 9 ofert.  Najkorzystniejsza oferta  wpłynęła od  Wykonawcy:  Apis
Polska  Sp. z o.o. ul. 3 – go Maja 85,  37 – 500 Jarosław z ceną 161 896,17 zł.
Dnia 29.04.2019r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

 Dnia 27.03.2019r.  odbyło się  otwarcie  ofert  w postępowaniu  p.n.  „Przebudowa
ul. Spacerowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną”.  Do upływu terminu
składania  ofert  wpłynęło  11  ofert.  Najkorzystniejsza  oferta  wpłynęła  od
DROGOMAX    Sp.  z  o.o.  42-680  Tarnowskie  Góry  ul.  Zagórska  133  z  ceną
3.100.675,81  zł.Dnia  19.04.2019r.  rozstrzygnięto  postępowanie  i  dokonano
wyboru oferty tego Wykonawcy. Dnia 25.04.2019r. zawarto umowę z wybranym
Wykonawcą.

 Dnia  28.03.2019r. odbyło  się  otwarcie  ofert  w  postępowaniu   „Zintegrowane
punkty  przesiadkowe  A-T-R/A-R  w  mieście  Czeladź  wraz  z  przedsięwzięciami
towarzyszącymi”.  Do  upływu  terminu  składania  ofert  wpłynęło  5  ofert.
Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany
Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

 Dnia  04.04.2019r.  wszczęto  postępowanie       p.n.  „Usługi  związane  z
nasadzeniem   i pielęgnacją kwiatów w 2019r”. W postępowaniu wpłynęła jedna
oferta  od  Wykonawcy    Ogrodnictwo  NIEWIARA Krzysztof  Kowal,  ul.  Jana  III
Sobieskiego  2,  42-500  Będzin    na  kwotę  281 955,60  zł.  Dnia  15.04.2019r.
unieważniono postepowanie,  ponieważ   cena oferty  przewyższała  kwotę  jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na     sfinansowanie zamówienia.

 Dnia 08.04.2019r. wszczęto postepowanie p.n. „Zamówienie z wolnej ręki - Usługi
związane  z  utrzymaniem  terenów  zieleni  w  Czeladzi  w  latach  2017  -  2018
(kwiaty)”  Dnia 10.04.2019r.  odbyły się negocjacje z Wykonawcą Gospodarstwo
Ogrodnicze  Andrzej  Hajdysek,  ul.  Opolska  44,  41-500  Chorzów.  Wykonawca
zaproponował  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  kwotę  6 545,00  zł  brutto,
Zamawiający zaakceptował ofertę Wykonawcy. Dnia 10.04.2019r. zawarto umowę
z Wykonawcą.

 Dnia 12.04.2019r. wszczęto postępowanie p.n. "Budowa miejsc postojowych wraz
z utwardzeniem terenu przy ulicy Krakowskiej  w Czeladzi".  Do upływu terminu
składania ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od  Zakładu Ro-
bót Komunalnych „BUD-KOM” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Cze-
ladź  z ceną 105 769,98 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

 Dnia 12.04.2019r.  wszczęto postępowanie p.n. „Przebudowa alei  łączącej  ulicę
Szpitalną z ulicą Grodziecką w Czeladzi”. Do upływu terminu składania ofert wpły-
nęło 7 ofert. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od  Zakładu Robót Komunalnych
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„BUD-KOM”  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  ul.  Wojkowicka  29a,  41-250  Czeladź  z  ceną
773 375,01 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

 Dnia  17.04.2019r.  ponownie  wszczęto  postępowanie  p.n.  „Usługi  związane
z nasadzeniem i pielęgnacją kwiatów w 2019r”. W postępowaniu wpłynęła jedna
oferta  od  Wykonawcy  Ogrodnictwo  NIEWIARA  Krzysztof  Kowal,  ul.  Jana  III
Sobieskiego  2,  42-500  Będzin  na  kwotę  244 954,80  zł.  Dnia  25.04.2019r.
unieważniono  postepowanie,  ponieważ  cena  oferty  przewyższała  kwotę  jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Dnia 24.04.2019r. wszczęto postępowanie p.n. ”Budowa miejsc postojowych wraz
z  utwardzeniem  terenu  przy  ul.  Tuwima  47  w  Czeladzi”  Do  upływu  terminu
składania ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Wykonawcy:
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.
ul. Śmiłowskiego 15 41-100 Siemianowice Śląskie z ceną 99 921,10 zł brutto.

  Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
 Dnia 08.05.2019r. wszczęto postępowanie p.n „Budowa boiska wielofunkcyjnego

oraz  remont  alejek  w  Parku  Saturn  przy  ul.  21  Listopada  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego  2019”.  Dnia  23.05.2019r.  odbędzie  się  otwarcie  ofert  w
postępowaniu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono zamó-
wień na kwotę netto 86 648,94 zł, brutto 104 775,17 zł.

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
1. ul. Siemianowicka – budowa 23 domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnosto-

jących lub  w zabudowie  bliźniaczej  z  wbudowanym garażem dla  samochodów
osobowych.

    W dniu 11.04.2019 r. dokonano odbioru technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej
zapewniającej dostawę wody i odbiór ścieków z przedmiotowego osiedla domów
mieszkalnych przy ulicy Siemianowickiej

2. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wspólnej.
    W  dniu  07.05.2019  r.  został  przekazany  teren  budowy  firmie  budowlanej

wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego. Trwają prace przygotowawcze.
3. Awaryjna wymiana kanalizacji ogólnospławnej w ul. Staszica.
    W wyniku zapytania cenowego wyłoniono Wykonawcę. Prace budowlane zostały

wykonane w terminie od 21.03.2019 r. do 18.04.2019 r.
4. Budowa sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  na

działkach: 224, 225, 226, 207/4 k.m. 24 przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi etap I.
    Ogłoszono przetarg na wykonanie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji

sanitarnej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi. Trwa ocena złożonych ofert.

4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 71 zarządzeń.

4.3. Decyzje administracyjne.
W opisywanym okresie wydano 5.922 decyzji, w tym: 
Dział  Świadczeń  Rodzinnych  i  Alimentacyjnych  w  związku  z  realizacją  ustawy  o
pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  w okresie  międzysesyjnym  wydał   95
decyzji z czego:
- 61 przyznających
- 1 przyznająco - odmownych
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- 2 odmowne
- 1 umarzającą postępowanie
- 25 uchylających
- 5 w sprawie  nienależnie pobranych świadczeń
Ponadto wydano decyzje:
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych   - 114
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego  - 7
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych - 1216
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych - 179
-  w sprawie przyznania dodatków energetycznych - 70
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych -  12
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych - 52
-  w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 6
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 

umarzające, bez rozpatrzenia - 96
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -  8
-  w sprawie uznania bądź odmowy uznania dłużnika za uchylającego się  od  

zobowiązań alimentacyjnych - 13
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych  - 3
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 

Czeladzią - 55
-  w sprawach związanych z DPS „Senior” -  20
- w sprawie podatku od nieruchomości – 3.895,
- w sprawie ewidencji ludności – 16 ,
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych –20 ,
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 12
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 11
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji - 3
- o ustaleniu warunków zabudowy – 5 ,
- odmawiające ustalenia warunków zabudowy - 2
- nakazujące właścicielowi nieruchomości przywrócenie poprzedniego sposobu zago-

spodarowania nieruchomości do stanu zgodnego z miejscowym planem zagospo-
darowania  przestrzennego - 1

- na usunięcie drzew i krzewów – 3,
- o podziale nieruchomości – 7
- o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego – 1

Wydano także 4 opinie o możliwości podziału.

4.4. Ochrona zdrowia.
Na bieżąco w  Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul.
Szpitalnej 5b,  można bezpłatnie korzystać z pomocy specjalistów:
- konsultacje  w sprawach przemocy domowej – poniedziałki od 15.00 do 18.00,
- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - wtorki od 15.30 do

19.30,
- porady prawne - środy od 15.00 do 19.00,
- konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - czwartki od 15.00

do 17.00.
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Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- wpłynęły 2 wnioski dot. osób nadużywających alkoholu,
- skierowano 2 wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- zaopiniowano 7 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.

Trwa  realizacja  programu  Czeladzki  Fundusz  Senioralny. Celem  programu  jest
dofinansowanie 5 najciekawszych projektów skierowanych do czeladzkich seniorów
kwotą  po  500  zł  każdy.  W  wyznaczonym  terminie  wpłynęło  8  podań.  Komisja
powołana przez Organizatora wyłoniła 5 projektów, które będą realizowane przez 5
osobowe grupy czeladzkich seniorów.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. trwa nabór zdjęć na konkurs fotograficzny „Czeladzi
Senior – fotograf”. W ramach konkursu seniorzy mogą przesyłać maksymalnie jedno
zdjęcie w jednej z dwóch kategorii: wspomnienia z wakacji oraz rodzina, przyjaciele.

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

10  maja  2019  r.  w  Kopalni  Kultury  w  Czeladzi  odbył  się  Dzień  Solidarności
Międzypokoleniowej  pt. ”Młodość i Doświadczenie”. W programie tego dnia odbyło
się:
- sztuka teatralna Amatorskiego Teatru Międzypokoleniowego przy UTW w Czeladzi  
"AT(e) art (e)M" pt.: „Senior na emeryturze” w reżyserii pani Ewy Błaszczyk,
- występ uczniów z Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi,
- występ Chóru Kopalni Kultury w Czeladzi,
- występ Klubu Seniora „Wrzos” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi,
-  występ  zespołu  muzyczno  –  wokalnego  „Orfeusz” działającego  przy  Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Czeladzi.

Systematycznie wysyłane są  SMSy dla Seniorów z informacjami o wydarzeniach,
które odbywają się w Czeladzi.

W ramach lokalnego Programu Czeladzki Senior 60+ wydanych zostało już 1731 kart
i uczestniczy w nim 78 podmiotów oferujących ulgi i rabaty.

W ramach trwania Programu  Rodzinka 2+ wydano już kart  1791 rodzinom, które
mieszkają w Czeladzi i  mają na utrzymaniu co najmniej  dwoje dzieci.  Rodziny te
korzystają z różnych ulg oferowanych przez 48 partnerów.

Sfinansowano zakup paczek okolicznościowych (gry edukacyjne,  piórniki  szkolne)
dla  14  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  prowadzone
przez  Zgromadzenie  Sióstr  Karmelitanek  Dzieciątka  Jezus  z  okazji  Świąt
Wielkanocnych (kwota: 1 300,00 zł).

Burmistrz  Miasta  Czeladź  przyznał  dotację  (forma  „mały  grant”)  dla  Miejskiego
Czeladzkiego  Klubu  Sportowego (kwota:  7  950,00  zł)  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Festiwal Siatkówki, Basket CUP”.
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Trwają  uzgodnienia  i  prace  merytoryczne  związane  z  organizacją  tegorocznej
Nieobozowej  Akcji  Letniej.  Obozowisko  półkolonii  mieścić  się  będzie  w  Parku
Harcerskim „Kamionka” za Urzędem Miasta Czeladź.
Nieobozowa Akcja Letnia planowana jest na 4 tygodnie (2 turnusy):
• I turnus od 24.06.2019 r. do 5.07.2019 r.
• II turnus od 8.07.2019 r. do 19.07.2019 r.
Każdy turnus liczył będzie 135 osób i 9 wychowawców, łącznie w Akcji organizowanej
przez Miasto Czeladź udział weźmie 270 dzieci. Rodzice uczestników półkolonii 
wpłacają za turnus 150,00 zł (tj. 15,00 zł – stawka dzienna) na konto Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Czeladzi za wyżywienie (wsad do kotła) w ramach tej kwoty 
uczestnicy otrzymają 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Żłobek Miejski w Czeladzi
Obecnie do Żłobka uczęszcza 104 dzieci.
W  ramach  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  2  osoby  odbywają  prace
społeczno – użyteczne.
10 kwietnia 2019 r. zorganizowano zajęcia pt. ”Dzień Teatru”. Z tej okazji panie opie-
kunki w każdej grupie zorganizowały teatrzyk dla dzieci. Dzieci miały okazję zapo-
znać się  z pracą w teatrze "od kuchni", wcieliły się w rolę aktorów.
W okresie od 14 marca do 13 maja 2019 r. w Żłobku obchodzono takie święta jak:
Wielkanoc, wspólne robienie kanapek, Dzień Książki, Dzień Kotylionów.

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Klub  Seniora  „  Wrzos”  działa  w  ramach  struktury  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi i skupia 28 członków (25 kobiet i 3 mężczyzn). Oprócz zajęć
cyklicznych odbywających się  w Klubie   prowadzone były  zajęcia  dodatkowe dla
wszystkich Seniorów z miasta Czeladź. (Pracownia Orange) tj.:
 1. Dzień Kobiet - „ Być kobietą, być kobietą” koncert Magda Minnicka              
 2. Zajęcia muzyczne - „ Piosenki biesiadne”
 3. Zajęcia muzyczne - „ Wiosna ach to Ty...”
 4. Warsztaty arteterapii - „ Emocje przyjemne i nieprzyjemne – jak nie zatruwać
     sobie życia”                                                                
5. Warsztaty arteterapii – Trening artystycznej wrażliwości...czyli co o mnie mówią
    kolory, kształty i formy.
6. Zajęcia muzyczne -   „ Piosenki z dawnych lat”
7. Zajęcia muzyczne - „ Pieśni wielkopostne”
8. Warsztaty arteterapii - „ Poczucie dobrostanu moje najważniejsze
                                           wartości”

4.5. Bezpieczeństwo publiczne
Przeprowadzono ogółem 425 interwencji, nałożono ogółem 66 mandatów na kwotę
6300 zł, w tym: 
 Art.431  ust.1  Ustawy  o  Wychowaniu  w  Trzeźwości  i  Przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi – 49 na kwotę 4900 zł.
 Art.77 KW brak dozoru nad psem - 2 na kwotę 100 zł.
 Art.90 KW  utrudnienie ruchu  na drodze publicznej - 1 na kwotę 200 zł.
 Art.92 §1 KW postój samochodów za znakiem drogowym B-3 - 1 na kwotę100zł.
 Art.96 §3KW nie wskazanie kierującego pojazdem  - 3 na kwotę 200 zł.
 Art.97 KW inne przepisy prawa o ruchu drogowym - 1 na kwotę 50 zł.
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 Art.144§1 KW niszczenie zieleńca - 1 na kwotę 100 zł.
 Art.145 KW zaśmiecenie miejsca publicznego - 3 na kwotę 150 zł.
 Art.10  ust.2a  w  związku  z  gminnym  regulaminem  utrzymania  czystości  i

porządku w gminie - 1 na kwotę 100zł.
 Art.13 ust.2 u.o.z.t palenie tytoniu - 1 na kwotę 100zł.
 Art.191 ustawy o odpadach - 3 na kwotę 300 zł.
Pouczono 167 osób, sporządzono 3 wnioski do Sądu. Wylegitymowano 251 osób.
Skontrolowano 338 miejsc zagrożonych występowaniem wykroczeń i  przestępstw.
Wykonano 40 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 58 razy  po-
mocy Wydz. UMC i innym jednostkom.
Doprowadzono: do miejsca zamieszkania 6 osób, do Izby Wytrzeźwień - 29 osób, do
Komisariatu Policji w Czeladzi 2 sprawców przestępstwa oraz 3 osoby poszukiwane.

4.6. Oświata     i edukacja.  

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o
dofinansowanie wyjazdu uczniów z III klas na „zieloną szkołę”.
Przeprowadzono 3 konkursy na stanowiska dyrektora: w Szkole Podstawowej Nr 1,
Szkole Podstawowej Nr 4 oraz na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr
5.
Przeprowadzono analizę procesów organizacyjnych szkół i przedszkoli i przekazano
do Kuratorium Oświaty do zaopiniowania.
Złożono 2 wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: „Aktywna tablica” oraz
„Posiłek w szkole i w domu”.
Nadzorowano  oraz  koordynowano  zapewnienie  kadry  pedagogicznej  na  egzamin
gimnazjalisty oraz egzamin ósmoklasisty w czasie strajku nauczycieli.

Przedszkole Publiczne Nr 1
 Zorganizowano „pożegnanie zimy”;
 Zorganizowano  wycieczkę  do  Chorzowa,  na  musical  profilaktyczny pt.  „Co  w

trawie piszczy czyli w grupie siła”;
 Udział w piątej edycji dorocznego Festiwalu Piosenki Angielskiej organizowanego

przez Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie;
 Udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia;
 Organizacja wyjazdu do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

działającego
w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

 Organizacja zajęć otwartych pod tytułem „Echo w lesie dźwięki niesie”;
 Zorganizowano  odwiedziny  w  przedszkolu  rodzica  jednego  z  podopiecznych,

który poprzez przeprowadzone zajęcia przypomniał jak ważna jest higiena dla
zdrowia człowieka i jak należy o nią zadbać;

 Odbyła się wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt. „Kot
w butach”;

 Uczestnictwo  w  warsztatach  chemicznych  prowadzonych  przez  pracowników
Politechniki Śląskiej, Wydziału Metalurgii;

 Zdobycie  II  oraz  III  miejsca  w  konkursie  plastycznym zorganizowanym przez
Powiatową  Poradnię  Psychologiczno  -  Pedagogiczną  w  Będzinie  „Kolędą
malowane”;
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 Udział w miejskim konkursie plastycznym „Barwy narodowe”;
 Aktywny udział w miejskich obchodach święta Konstytucji 3. Maja (występ dzieci

na uroczystych obchodach);
 Od  połowy  marca  1  osoba  wykonuje  w  przedszkolu  prace  społecznie  -

użyteczne.

Przedszkole Publiczne Nr 4
 Zdobycie I  miejsca w ogólnopolskim konkursie  plastycznym „Mój  własny anioł”

zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 11 w Będzinie;
 Kontynuacja  realizacji  programu  innowacyjnego  „Hello  Scratch  Jr.”,  podczas

którego dzieci zagłębiają się w tajniki programowania i tworzenia swojej własnej
gry platformowej;

 Realizacja Programu Nauczania Podstaw Programowania dla dzieci w wieku 5-7
lat,  Programu  edukacyjnego  „Kubusiowi  Przyjaciele  Natury”,  projektu
wojewódzkiego „Klub zdrowego przedszkolaka”;

 Uczestnictwo  w  konkursie  recytatorskim  „Polscy  poeci  dzieciom”,  którego
organizatorem było Przedszkole Publiczne Nr 5;

 Obchodzono powitanie wiosny;
 Przedszkolaki brały udział w przedstawieniach teatralnych;
 Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 

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

Przedszkole Publiczne Nr 5
 Odbył się teatrzyk dla dzieci „Przygody Tosi podróżniczki” oraz „Przygoda żółtej ci-

żemki”;
 Zorganizowano pierwszy dzień wiosny - korowód z Marzanną;
 Udział w III edycji konkursu recytatorskiego „Polscy poeci dzieciom”;
 Udział  w  konkursie  fotograficznym  „Piękne  są  nasze  barwy”  zorganizowanym

przez  Liceum  
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie;

 Udział we wręczaniu nagród za uczestnictwo w konkursie fotograficznym „Piękne
są nasze barwy”;

 Obchodzono Międzynarodowy Dzień Książek dla dzieci;
 Zorganizowano zajęcie otwarte dla rodziców z grupy „Wiewiórki”;
 Kontynuowano cykliczne zajęcia czytelnictwa z udziałem rodziców oraz cykliczne

zajęcia o charakterze patriotycznym „Polska – moja ojczyzna”;
 Kontynuowano zbiórkę nakrętek dla zwierząt ze schroniska w Milowicach.

Przedszkole Publiczne Nr 7
 Przedszkolaki  brały  udział  w  przedstawieniu  teatralnym  w  wykonaniu  Teatru

„Skrzat” - „Nowe przygody Koziołka Matołka”;
 Zorganizowano powitanie wiosny;
 Kontynuowano „Czytanie na dywanie”, tj. czytanie przez rodziców i dziadków we

wszystkich grupach wiekowych;
 Kontynuowano  comiesięczne  spotkania  czytelnicze  z  Miejską  Biblioteką

Publiczną;
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 Odbyła się wycieczka do Centrum Kultury w Chorzowie na musical: „Co w trawie
piszczy czyli w grupie siła”;

 Kontynuowano  udział  w  akcji  „Pocztówkowe  przedszkole”  -  dalsza  wymiana
pocztówek z przedszkolami z całej Polski;

 Przedszkolaki  brały  udział  w  III  edycji  konkursu  recytatorskiego:  „Polscy  poeci
dzieciom”;

 Odbył  się  przegląd  stomatologiczny  we  wszystkich  grupach  (Gabinet
stomatologiczny Dental Panda z Dąbrowy Górniczej);

 Obchodzono Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Międzynarodowy Dzień Książki
i Praw Autorskich, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Czekolady;

 W ramach prac interwencyjnych zawarto 1 porozumienie.

Przedszkole Publiczne Nr 9
 Przedszkole  przeszło  do  następnego  -  III  etapu  Konkursu  Regionalnego

organizowanego  przez  Kuratorium  Oświaty.  W  finale  konkursu  w  Koszęcinie
weźmie udział 6 dzieci;

 Uczestnictwo  w  III  edycji  konkursu  recytatorskiego  „Polscy  poeci  dzieciom”
zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Kopalni Kultury;

 Realizowano  projekt  edukacyjny  pt.  „Życie  muzyczne  mojej  miejscowości  i
regionu”;

 Udział  dzieci  w  Festiwalu  Piosenki  Angielskiej,  który  odbył  się  w  Przedszkolu
Miejskim w Będzinie;

 Odbyło  się  przedstawienie  teatralne  oraz  przedstawienie  muzyczne  „Hej
Biesiada”;

 6-cio latki uczestniczyły z rodzicami w warsztatach plastycznych;
 Zorganizowano wizytę funkcjonariuszy policji;
 Dzieci  z  wszystkich  grup  brały  udział  w  różnych  konkursach  plastycznych

miejskich, powiatowych i ogólnopolskich.

Przedszkole Publiczne Nr 10
 Nagrody i wyróżnienia za udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
 Zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców;
 Zorganizowano spotkania wiosenno-świąteczne z rodzicami;
 Na terenie przedszkola odbyły się warsztaty teatralne;
 Zorganizowano wycieczkę do biblioteki;
 Zorganizowano uroczyste obchody Dnia flagi.

Przedszkole Publiczne Nr 11
 Odbyło się oficjalne podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”;
 „Przedszkolaki dbają o zdrowie” – przedszkolny turniej o zdrowiu;
 Zorganizowano wycieczkę autokarową najstarszych grup na musical w Centrum

Kultury w Chorzowie „Co w trawie piszczy, czyli w grupie siła”;
 Odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci prowadzone przez ratowników me-

dycznych z Chorzowa „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;
 Zorganizowano w przedszkolu „Dzień Otwarty”;
 Udział reprezentantów przedszkola w III edycji konkursu recytatorskiego organi-

zowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Kopalni  Kultury „Polscy poeci
dzieciom”;
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 Zorganizowano święto przedszkola – „Dzień Tęczy”;
 Udział dzieci w musicalu dla dzieci – „W krainie Pana Kleksa”;
 Udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym – rozstrzygnięcie konkur-

su w MBP - „Nasze Barwy Ojczyste”;
 Występy dzieci w Kopalni Kultury z okazji „Dnia Solidarności międzypokolenio-

wej”;
 Występy dzieci w Parku Prochownia na „Targach Ekologicznych”;
 Prace społecznie – użyteczne – 1 osoba.

Szkoła Podstawowa Nr 1
Sukcesy uczniów:
 Laureatka  Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z  Języka  Polskiego dla

Uczniów  Szkół  Podstawowych  Województwa  Śląskiego  w  roku  szkolnym
2018/2019;

 Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii  dla Uczniów
Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2018/2019;

 I miejsce uczennicy w półfinale 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”;

 I miejsce w XIII Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego „Sports and health
life style” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe:
 Zorganizowanie  półfinału  oddziału  57.  Ogólnopolskiego  Młodzieżowego

Konkursu Filatelistycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”;
 Udział w rekolekcjach wielkopostnych;
 Udział uczniów w miejskich obchodach święta Konstytucji 3 Maja;
 Udział  w  Gali  Laureatów  Wojewódzkich  Konkursów  Przedmiotowych

zorganizowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
 Zorganizowanie dnia otwartego dla przyszłych pierwszoklasistów.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Sukcesy uczniów:
 V Grand Prix w badmintonie: kl. I – IV dziewczęta – II miejsce;
 kl. V-VI dziewczęta – I, III miejsce;
 kl. VII – VIII i G dziewczęta – I, II miejsce;
 kl. I – IV chłopcy – II miejsce;
 kl. V – VI chłopcy – I, III miejsce;
 kl. VII – VIII i G chłopcy – III miejsce;
 XIII  –  XVI  miejsce  w  wojewódzkich  igrzyskach  dzieci  w  tenisie  stołowym

dziewcząt;
 I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w mini siatkówce dziewcząt – organizator

SP2;
 II  miejsce  kl.  VII,  VIII,  III  G  w  rejonowych  igrzyskach  młodzieży  szkolnej  w

siatkówce chłopców – organizator SP2;
 II  miejsce  kl.  VII,  VIII,  III  G  w  rejonowych  igrzyskach  młodzieży  szkolnej  w

koszykówce chłopców;
 Uczeń klasy 6a otrzymał powołanie do Kadry Śląska w koszykówce chłopców w

kategorii młodzik;
 III miejsce w kategorii klas IV-VI oraz I miejsce w kategorii klas VII, VIII i III G w
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Gminnym Konkursie Recytatorskim Mały OKR 2019;
 Zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki;
 Zdobycie tytułu laureata w sesji zimowej olimpiady matematycznej OLIMPUS;
 Wyróżnienie  w  XVII  POWIATOWYM  KONKURSIE  ORTOGRAFICZNYM  O

TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII 2019;
Informacje dodatkowe/wydarzenia: 
 Z  okazji  pierwszego  dnia  wiosny  klasy  IV-VIII  i  gimnazjum  uczestniczyły  w

wiosennych potyczkach na sportowo i w karaoke;
 Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny dla klas VIII i III G odbył się happening łączący

elementy ogólnopolskiego programu „Twoja krew – moje Życie”;
 Nauczyciele klasy II  a i  II  c w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym,

wspólnie z uczniami ze szkoły średniej zorganizowali warsztaty „Wybierz kask, a
nie trzask”;

 Zorganizowano  I  TARGI  EDUKACYJNE,  w  których  wzięło  udział  18  szkół  z
Sosnowca,  Dąbrowy  Górniczej,  Będzina,  Wojkowic,  Siemianowic  Śląskich,
Katowic oraz Czeladzi;

 Dziewczęta z klasy 6a uczestniczyły w lekcji pokazowej, przeprowadzonej przez
studentki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;

 Z  okazji  szkolnego  Święta  Siatkówki  zorganizowano  turnieje  siatkówki  dla
uczennic klas sportowych, siatkarskie tory przeszkód dla uczennic klas I – III oraz
turniej siatkówki dla absolwentek klas sportowych SP 2;

 Udział w Moon Camp Challenge (edukacyjnym projekcie zaproponowanym przez
Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z Airbus Foundation i Autodesk);

 18  maja  2019  r.  SP  2  będzie  organizatorem  Wojewódzkiego  Finału
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

 16 maja br. SP2 będzie organizatorem konkursu diecezjalnego „Od Bogurodzicy
do dzisiaj”;

 W  dniach  od  20  do  25  maja  br.  SP2  będzie  współorganizatorem  turniejów
koszykówki  BASKET CUP dla uczniów klas sportowych oraz imprezy PIKNIK
CUP.

Prace społeczno-użyteczne:
 1 osoba oddelegowana na staż  z Urzędu Pracy;
 1 osoba oddelegowana na staż z MOPS-u.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Osiągnięcia szkoły:
 III miejsce w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „45 questions QUIZ”

Sosnowiec 2019;
 III miejsce w Zagłębiowskim Konkursie Matematyczno-Geograficznym {geomati};
 Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Literacka Zimówka”;
 I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim Mały OKR.
Informacje dodatkowe:
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali udział w X Zlocie Samorządów

Szkół  Podstawowych  Województwa  Śląskiego  pod  patronatem  Marszałka
Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowic, Przewodniczącego Rady
Miasta.

 Uczniowie  klas  II-VIII  brali  udział  w  Międzynarodowym  Konkursie
Matematycznym „Kangur”(wyniki po 15.05.2019 r.).
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Szkoła Podstawowa Nr 4
Wydarzenia:
 Egzamin gimnazjalny;
 Dzień otwarty dla przyszłorocznych klas I;
 Udział uczniów kl. I w koncercie w NOSPR;
 Lekcja biblioteczna w MBP dla kl. I;
 Ogólnopolska zbiórka żywności „TAK pomagam”;
 Kartki świąteczne dla hospicjum;
 Organizacja/ przesłuchania Diecezjalnego Konkursu Piosenki Maryjnej.
Informacje dodatkowe:
 Wykonywano  prace  remontowo–adaptacyjne  wynikające  z  bieżących  potrzeb

szkoły;
 Dwie osoby wykonują prace społeczno-użyteczne.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Konkursy:
 I miejsce – Plastyczny Konkurs Wojewódzki – Katowice;
 II miejsce – Regionalny Konkurs Plastyczny – „Świąteczny stroik”;
 I miejsce – Regionalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy;
 Mistrzostwa Czeladzi w Pływaniu:
• Kategoria chłopcy 7 – 9 lat – II, III miejsce;
• Kategoria dziewczęta kl. IV-VI – I miejsce;
• Kategoria dziewczęta kl. VII-VIII i gimn. – II miejsce;
• Kategoria chłopcy kl. VII-VIII i gimn. – II, III miejsce;
 IV miejsce Finał Zawodów Regionalnych - siatkówka dziewcząt;
 Ogólnopolski  Projekt  IPN  –  Zakwalifikowanie  projektu  opracowanego  przez

uczniów kl. VII – Regionalny bohater niepodległości – udział uczniów w Wielkim
Finale organizowanym przez IPN w Krakowie – prezentacja sylwetki czeladzkie-
go bohatera.

Szkolne wydarzenia:
 Przedstawienie „Ratujmy Ziemię” zorganizowane przez klasę 1a dla uczniów kl. I

- II;
 Spektakl dwujęzyczny zorganizowany przez uczniów kl. 2b dla społeczności lo-

kalnej;
 Zajęcia otwarte dla rodziców w klasie 2 – doradztwo zawodowe – „Do czego po-

trzebny jest nam chleb? Zawód: piekarz”;
 Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.
Projekty:
 Realizacja projektu „Szkoła dobrego wychowania”;
 Realizacja projektu nauczycieli j. polskiego i historii – Gra miejska „Poznajemy

historię dzielnicy Piaski”.
Prace remontowe:
 Wymiana instalacji wodnej przy basenie szkolnym.
 
Szkoła Podstawowa Nr 7
Sukcesy:
 II miejsce w XIII Regionalnym Konkursie Języka Angielskiego w Sosnowcu;
 Laureatka  i  finalistka  Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego  z  Języka

Polskiego; 
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 Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego;
 III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego Mini siatkówka dziewcząt;
 I miejsce w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii;
 Nagrody w Powiatowym Konkursie Literackim z Języków Obcych 

zorganizowanym przez II L.O. im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie – II 
miejsce i wyróżnienie - język angielski; I miejsce – język niemiecki; I i II miejsce –
język francuski;

 I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim i awans do etapu regionalnego
„Mały OKR 2019”;

 II  miejsce  w  V  Wojewódzkim  Konkursie  Plastyczno-Informatycznym
„Wielkanocna Kartka Świąteczna”;

 III miejsce w XVII Rejonowym Konkursie Humanistycznym;
 Laureatka  XX  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Geologicznego  „POTĘGA

ŻYWIOŁÓW ZIEMI”.
Społeczne:
 Udział w akcji „Góra grosza”;
 Przystąpienie do projektu „Zaprzyjaźnione miasto, zaprzyjaźniona gmina KRED-

KA  
DLA ZAGŁĘBIA 2019”.

Wydarzenia:
 Organizacja szeregu działań z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu;
 Dzień Francuski;
 Egzaminy ósmoklasisty.
Techniczne:
 Pozyskanie mebli biurowych;
 Zakup metalowych, perforowanych regałów do kuchni (2 sztuki).
Do prac społecznie użytecznych  zostały skierowane 2 osoby.

4.7. Kultura i sport
Urząd Miasta
31.03.2019 r. - współorganizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o

Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
10.04.2019r. - współorganizacja dziewiątej rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej
12.04.2019 r. - organizacja obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
20.04.2019 r. - organizacja imprezy plenerowej „Wielkanoc po staropolsku”
01.05.2018 r. - organizacja „Pikniku Europejskiego” w ramach cyklu imprez „Majówka

w Czeladzi”
03.05.2019 r.  - organizacja obchodów Święta Konstytucji Trzeciego Maja
04.05.2019 r. - organizacja pikniku rodzinnego z okazji otwarcia placów zabaw na

Józefowie  i w Parku Alfred
08.05.2019r. - organizacja uroczystości pomnikowych w związku z rocznicą 

  zakończenia II wojny światowej
11.05.2019 r.  - organizacja imprezy ekologicznej „Pszczeladź 2019”
18 - 19.05. i 23 - 26.05.2019 r. - organizacja XX Festiwalu Ave Maria w Czeladzi
 
Od 14 marca 2019 r. do 13 maja 2019 r. Wydział zamieszczał na stronie internetowej
gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził dokumentację
fotograficzną  i  dokumentację  video.  We  wskazanym  okresie  Wydział  Promocji
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Miasta,  Kultury  i  Współpracy  z  Zagranicą  opracował  dwa  wydania  miesięcznika
samorządowego „Echo Czeladzi”.

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka aktywnie współpracuje z  przedszkolami i  szkołami  miejskimi,  Zespołem
Szkół  Ogólnokształcących  i  Technicznych  w  Czeladzi  oraz  stowarzyszeniami  
z Czeladzi i Zagłębia: Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, Stowarzyszeniem Cze-
ladź Biega, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w Sosnowcu orga-
nizując zajęcia, warsztaty, spotkania i odczyty.

A.  Spotkania.  
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 2 spotkania
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 2 spotkania
- Jak zwiedzać świat z pustym portfelem – spotkanie z Karoliną Glinką
- Z zagłębia pod Tomaszów Lubelski – krajoznawczo i historycznie: jak we wrześniu

1939 r. Zagłębiacy walczyli z Niemcami – prezentacja Marcina Tutaja
- Czeskie uzdrowiska – Karlove Vary – spotkanie i pokaz multimedialny Małgorzaty 

i Sylwestra Borków
- Spotkanie z Przemkiem Corso – promocja najnowszej powieści  Tajemnica Miasta

(tytułowe miasto to Czeladź)
- WieleKropek – wernisaż wystawy grafik i rysunków Anety Formickiej
- Trekking pod Mount Everest – prezentacja Mariusza Kisiela, Marka Sułowskiego
- Spotkanie z autorem popularnych powieści sensacyjnych Wojciechem Chmielarzem
- Bali – wyspa tysiąca świątyń i tysiąca demonów – prezentacja Anny Żurek
- Ciekawostki Pustyni Błędowskiej – prezentacja Agnieszki Lis (w ramach współpracy

z PTTK Sosnowiec)
- Dzień Bibliotekarza – uroczyste spotkanie z władzami miasta
Planowane:
16.05. -  Pontonowa przygoda z Ciulim – Czulentem w tle – prezentacja Swietłany
Koniuszewskiej (w ramach współpracy z PTTK Sosnowiec)
- 13.05. - Świat, który odszedł – spotkanie autorskie z Janem Cezarym Lisem
- 29.05.- Spotkanie z Aleksandrą Bekus – promocja najnowszej powieści

B.  Warsztaty.
- MiksSenior –  warsztaty dla seniorów - 1 spotkanie 
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich: warsztaty rękodzieła- Łapacze snów
- Kobiety- kobietom: Warsztaty makijażu z Agnieszką Myślak – 2 spotkania
- Kobiety - kobietom: Warsztaty asertywności – prowadzenie Edyta Walicka
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich: warsztaty rękodzieła-  ozdoby wielkanocne
- Kobiety-kobietom: Mapa marzeń – prowadzenie Lidia Fiejtek
- Wernisaż wystawy Anety Formickiej - WieleKropek

C.  Wystawy.  
- WieleKropek – wystawa grafik i rysunków Anety Formickiej z cyklu Zagłębie 

Pasjonatów (20.03. - 28.04.2019)
- Bibliotekarze: ludzie, pasjonaci i … wariaci – wystawa poświęcona pasjom 

 i zainteresowaniom czeladzkich bibliotekarzy (8.05. - 30.06.2019)
- Od wiosny do wiosny – malarstwo Ewy Monety (21.03. - 27.04.2109)
- Wystawa świąteczna Agnieszki Ziarko (5.04. - 26.04.2019)
- Barwy narodowe oczami dziecka – III edycja wystawy pokonkursowej 
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organizowanej przez Przedszkole nr 4
- Architektura minionych czasów- wystawa obrazów Elżbiety Dudy (8.05. - 

28.05.2019)

D.  Wystawki.
- Wystawki okolicznościowe - 11  wystawek, m.in.: Satyryk i aforysta – S.J. Lec; Na

wiosennej łące  - wystawa prac dzieci;  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci;
Twórca polskiego dramatu romantycznego Juliusz Słowacki;  Senior potrafi-ozdoby
wielkanocne   ; Vladimir Nabokov- 110. rocznica urodzin; Światowy Dzień Książki
 i praw Autorskich; Pogoda dla bogaczy- Irvin Shaw; Książki z naszego dzieciństwa;
wszystkie agendy biblioteczne.

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

30 spotkań; wszystkie agendy biblioteczne
- Zajęcia literacko - plastyczne dla przedszkoli i szkół -  15 spotkania; Ach, motylki już

fruwają, dni wiosenne przybywają;  Co piszczy w puszczy?; Dziś kończy się zima,
wiosna się zaczyna; Wiosenny wirtualny spacer po parkach Czeladzi; Godzina dla
Ziemi;  W mojej osiedlowej bibliotece; Legendy mojego miasta; Zaczarowany świat
teatru;  Dzień Dinozaura; Baranki,  pisanki  i  inne niespodzianki;  Audiobook to  też
książka; Skąd się wzięły gazety?; Wypukłodruk z plasteliny; Skaczaca biblioteka;
wszystkie agendy biblioteczne

- Kartka, kredki i skarpetki – 2 spotkania; zajęcia dla dzieci 5-10 lat
- Spotkania za regałem - 2 spotkania; zajęcia dla dzieci 5-12 lat
- Dyskusyjny Klub Edukacyjny Ja czytam – 2 spotkania 
- Podróże ciekawych świata – 1 spotkanie;  kreatywne warsztaty dla dzieci 6-13 lat

F. Inne.
- Podwieczorek z planszówką -  2 spotkania dla seniorów 
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi – 2 spotkania
- Co w książkach piszczy? - słuchanie audiobooków w DPS Senior – 6 spotkań
- W Obiektywie Życia, czyli Poniedziałkowy Klub Seniora w Dwójce – 2 spotkania

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

nych na łamach „Echa Czeladzi” i stronie internetowej miasta 
- aktualizacja strony internetowej  Biblioteki
- promocja wydarzeń  bibliotecznych na Facebook’u

H. Uniwersytet Trzeciego Wieku.  
Komputer bez barier wiekowych: podstawy obsługi komputera (biblioteka) - 8 spo-
tkań
Komputer  bez  barier  wiekowych: Już  coś  potrafię,  ale  chcę  więcej GR2/GR
3 (biblioteka) -  9 spotkań
Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) - 20 spotkań
Zajęcia z dietetykiem (biblioteka) - 3 spotkania
Kurs tańca liniowego (sala baletowa MOSiR) – 14 spotkań
Kurs języka niemieckiego (biblioteka) - 11 spotkań
Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) - 7 spotkań
Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/SP 2 Czeladź) – 34 spotkania
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Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2/GR3 (SP 4 Czeladź) – 20 spotkań
Kurs języka włoskiego GR1/GR2 (biblioteka) - 14 spotkań
Wykłady WSB + dodatkowe (GSW Elektrownia/Kopalnia Kultury) – 6 wykładów
Zajęcia Chodź na kijki (Czeladź Rynek) - 8 spotkań
Joga dla Seniora (SP 4 Czeladź) - 8 spotkań
Zumba dla Seniora (ZSOiT w Czeladzi ) - 6 spotkań
Zajęcia na basenie GR1/GR2/GR3 (SP 5 Czeladź) - 10 spotkań
Zajęcia  międzypokoleniowego  teatru  przy  UTW  (biblioteka/  Kopalnia  Kultury)  -  
9 spotkań

WYKŁADY UTW OD 14.03.2019 DO 29.05.2019 
20.03.2019 r. - Pranie mózgu. O manipulowaniu umysłem słów kilka- dr n. hum. Ra-
dosław Molenda, Kopalnia Kultury w Czeladzi
15.05.2019  r.  - Akademia  Bezpiecznego  Seniora  -  akcja  Lato; spotkanie  
z policjantami, Kopalnia Kultury w Czeladzi
22.05.2019  r.  -  Teatralny  wehikuł  czasu-  Marcin  Lieber-  aktor,  Kopalnia  Kultury  
w Czeladzi

I. Kopalnia Kultury.
Wydarzenia: 
9.03.2019 r. - Poranek Muzyczny z Filharmonią
16.03.2019 r. - Poranek teatralny 
23.03.2019 r. - Poranek kinowy
26.03.2019 r. - Teatr dla PP 10: Żółta Ciżemka
26.03.2019 r. – Spotkanie z Przemkiem Corso dla uczniów SP nr 5
26.03.2019 r. - Spotkanie z Przemkiem Corso dla mieszkańców
5.04.2019 r.  -  Koncert Carrantouhill&Salake
6.04.2019 r. - Poranek teatralny
12.04.2019 r. - Koncert Freeborn Brothers
13.04.2019 r. - Poranek Muzyczny z Filharmonią
28.04.2019 r. - Kabaret Łowcy. B
7.03.2019 r. - Seans filmowy dla Stowarzyszenia Ostoja
8.03.2019 r. - Koncert zespołu Albo i Nie
11.03.2019 r. - Konferencja: Otyłość i cukrzyca to epidemie XXI w.
12.03.2019 r. - Gminny Konkurs Recytatorski 

Kino Kopalni Kultury: 43 seanse filmowe
Cyklicznie:
- rytmika dla dzieci
- próby Chóru Kopalni Kultury
Planowane:
13-14.05.2019 r. - Czeladzkie Talenty 2019

J.  Czytelnictwo.
Do 30 kwietnia 2019 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 4.165
czytelników,  z  czego 1.168  to  dzieci  i  młodzież  do  lat  15.  Czytelnicy  odwiedzili
bibliotekę 31.299 razy, wypożyczyli 53.506  książek, udzielono im 2.223 informacje  
i udostępniono  6.575  egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 1.482  płyty
CD  i  zbiory  specjalne  oraz 559  kaset  „książki  mówionej”.  Od  początku  roku  
z Internetu skorzystało 1.304 osoby.
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Do  13  maja  2019  r.  do  zbiorów  Biblioteki  przybyło  1.517  wol.  książek  
(z darów 307) o wartości 34.504,96 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 35 egz.
zbiorów specjalnych – audiobooków  na kwotę  628,47  zł.  
Baza  bibliotecznego  systemu  komputerowego  SOWA  na  dzień  13.05.2019  r.
zawierała 121.296 opisów inwentarzowych ( od stycznia 2019 r. wprowadzono  2.321
opisów).

Muzeum Saturn
Informacje  o  organizowanych  imprezach  kulturalnych  (z  uwzględnieniem
najważniejszych wydarzeń do dnia sesji)

A. Wystawy 
Pałac pod Filarami: 
-15.03.2019 - 05.05.2019 – „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź –

początek XX wieku.” – wystawa fotograficzna. 
- 05.04.2019 - 30.04.2019 – „Jan Filip Carossi – Z ziemi włoskiej do Polski. Wybitny

polski  geolog  i  mineralog  włoskiego  pochodzenia  i  jego  potomkowie”.  Wystawa
Archiwum Państwowego i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach.

- 11.05.2019 - 30.06.2019 – „Księga życia: ślub i wesele” ekspozycja towarzysząca
9. Czeladzkiej  Nocy Muzeów.  Wystawa ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi,
Muzeum Historii  Katowic,  Muzeum w  Raciborzu,  Muzeum w  Rybniku,  Muzeum
Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej i kolekcji prywatnych.

GSW „Elektrownia”:
-  14.02.2019 - 29.03.2019 –„Zachwyt” wystawa malarstwa prof. Grzegorza Ratajczy-

ka. 
-  04.04.2019 - 05.05.2019    – Jubileuszowa wystawa prac uczniów z okazji 40-lecia

Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
- 09.05.2019 - 09.06.2019  – „Symbole czasu” – wystawa fotografii Zbigniewa Sawi-

cza  z okazji  80-lecia  Artysty.  We  współpracy  z  Regionalnym Instytutem Kultury
w Katowicach.

- 10.05.2019 - 17.05.2019 – V Edycja Festiwalu Fotografii Industrialnej. Współorgani-
zacja wraz z Siemianowickim Centrum Kultury.

-  16.05.2019 - 15.06.2019    – „Wokół metalu” – wystawa rzeźby Lidii Sztwiertni.

B. Koncerty 
Pałac pod Filarami
- 22.03.2019 - DombrovaDuo - koncert na cztery ręce podczas Gali Jubileuszowej 

10-lecia Muzeum Saturn w Czeladzi
- 29.03.2019 - „G.Verdi. Operowe fascynacje. Pieśni, arie i duety operowe” – koncert

Jarosława  Wewióry,  Ewy  Banasiak  i  Haliny  Mansarlinskiej  –  w ramach  cyklu
Muzyczne Piątki

- 26.04.2019 - Recital Henryka Czicha „Złote Przeboje Universe” – w ramach cyklu
Muzyczne Piątki

- 11.05.2019 - widowisko muzyczne „Nad dachami Paryża” w wykonaniu artystów
Agencji Artystycznej TheART towarzyszące 9. Czeladzką Noc Muzeów. 

GSW „Elektrownia”
- 16.03.2019    - Koncert Chóru Gospel Dotyk Nieba
- 24.03.2019    - Od baroku do popu – muzykalna młodzież dla czeladzian. Koncert w

wykonaniu  uczniów Sosnowieckiej Szkoły Muzycznej II st. Im Jana Kiepury oraz
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Państwowej  Ogólnokształcącej  Szkoły  Muzycznej  im.  Stanisława  Moniuszki  w
Katowicach Akompaniament: Adam Dobrowolski i Grażyna Sokalska 

- 24.05.2019  - Festiwal Ave Maria: koncert zespołu Atom String Quartet w składzie:
Dawid  Lubowicz  (skrzypce),  Mateusz  Smoczyński  (skrzypce),  Michał  Zaborski
(altówka), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela)  

C. Wykłady i prelekcje
Pałac pod Filarami:
- 05.04.2019 - „Jan Filip Carossi – wójt przedrozbiorowej Czeladzi” – spotkanie z

potomkiem  rodu  Carossich  Joanną  Moraczewską-Gwiazdowską  i  Ewą  Martyną
tłumaczką  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie  w  ramach  Wieczorów
Historycznych na Saturnie

- 12.04.2019 -  promocja książki autorstwa Iwony Szaleniec „Jurek Bitschan – Orlątko
rodem z Czeladzi” w ramach cyklu Salon czeladzki

-  11.05.2019 - „Jak  ślub,  to  nie  w maju!”  wykład  Anny  Grabińskiej-Szczęśniak  w
ramach 9. Czeladzkiej Nocy Muzeów

-  11.05.2019 -  „Wesela  władców Polski”  wykład  Bożeny Czwojdrak  w ramach 9.
Czeladzkiej Nocy Muzeów

Muzealna Akademia Seniora (zajęcia prowadzone przez pracowników Muzeum Sa-
turn)
-  19.03.2019  -  „Od  kolekcji  prywatnych  do  zbiorów  muzealnych.  Krótka  historia

muzealnictwa” –Dobrawa Skonieczna-Gawlik
- 16.04.2019   - „Kod mistrzów, czyli historia sztuki dla koneserów” – Stefania Lazar
- 21.05.2019  - „Zagłębiowskie zwyczaje i tradycje wesele” – Dobrawa Skonieczna-

Gawlik
GSW „Elektrownia”:

- 21.03.2019 - „Chorwacja  opowiedziana  od  kuchni  –  o  codziennym  życiu
w niezwykłym kraju” prowadząca: Katarzyna Baczyńska

D. Warsztaty 
Pałac pod Filarami:
- 11.05.2019  - „Ślubny prezent” warsztaty zdobienia porcelany dla dzieci i dorosłych,

towarzyszące 9. Czeladzkiej Nocy Muzeów.
Muzealny Klub Juniora – warsztaty plastyczne z Dobrawą Skonieczną-Gawlik
- 14.04.2019   - „Wielkanocne wianki”
- 12.05.2019   - „Portret rodzinny”

E. Wydarzenie okolicznościowe
Pałac pod Filarami:
- 11.05.2019 -  9. Czeladzka Noc Muzeów „I ślubuję Ci miłość…”
  „Ślubny prezent”, warsztaty zdobienia porcelany dla dzieci   i dorosłych
 wykład Anny Grabińskiej-Szczęśniak „Jak ślub, to nie w maju!”
 otwarcie wystawy „Księga życia: ślub i wesele” połączone z kuratorskim zwie-

dzaniem
 wykład Bożeny Czwojdrak „Wesela władców Polski”
 widowisko muzyczne „Nad dachami Paryża” w wykonaniu Agencji Artystycznej

TheArt
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GSW „Elektrownia”:
- 11.05.2019 - V edycja Festiwalu Fotografii Industrialnej, współorganizacja 

z Siemianowickim Centrum Kultury Parkiem Tradycji:
 Marek Locher, spotkanie autorskie 
 Krzysztof Soida, Jakub Halor, Mariusz Senderowski spotkanie pt. ”Przewóz lu-

dzi na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych oraz inne kolejowe tematy”.
 Maciej Mutwil, spotkanie autorskie pt. „Koleje Piaskowe”

F. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn
 Album  fotografii  „Wilhelm  Kidawa.  Fotograficzny  portret  miasta.  Czeladź  –

początek XX wieku”
 Publikacja jubileuszowa „10 lat Muzeum Saturn w Czeladzi”
 Kwartalnik muzealny „Oficyna Saturnowska” (1/2019)

G. Wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn przez podmioty trzecie:
GSW „Elektrownia”
- 25.04.2019  - Spotkanie Biznesu i Marketingu. Organizatorzy: Fundacja Strategie

Marketingowe i Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia. Patronat honorowy: Bur-
mistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec

- 8.05.2019   - Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład pt. „Misja Start-up. Lecimy na
Marsa” - prowadzenie: mgr Dominik Penar

- 10.05.2019 - Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
- 28.05.2019 - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa 
- 29.05.2019 - Międzynarodowa konferencja muzealników  WE ARE MUSEUMS. We

współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.

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

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

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

 prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań w zakresie udziału czeladzian
w I Powstaniu Śląskim

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

Akademii Seniora

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

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

przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,
 współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,
 współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach,
 współpraca  z  Instytutem  Zagłębia  Dąbrowskiego  i  zagłębiowskimi  instytucjami

muzealnymi  w  przedsięwzięciu  wspólnej  wystawy  związanej  z  100.  rocznicą  I
powstania śląskiego
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 współpraca z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
 współpraca z Fundacją Strategie Marketingowe
 współpraca z Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji
 współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

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

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

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

bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”,

L. Inne:
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek
- realizacja  na  bieżąco  -  przekazywanie  informacji  i  stosownych  dokumentów
o działalności i planach Muzeum
- konserwacja zbiorów muzealnych
- przygotowywanie Informatora Muzealnego „Oficyna Saturnowska” (2/2019)

Ł. Nagrody i odznaczenia
- odznaczenie czterech pracowników Muzeum Saturn oznaką honorową "Zasłużony
dla Kultury Polskiej" nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 Dyrektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec, 
 kustosz Anna Binek-Zajda, 
 kustosz Dobrawa Skonieczna-Gawlik, 
 kustosz Stefania Lazar

- odznaczenie dwóch pracowników Muzeum Saturn złotym i brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę przyznawanym przez Prezydenta RP: 
 pracownik gospodarczy Teresa Otak, 
 kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Aneta Muszyńska Bania

W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 1241 osób. 
„GSW „Elektrownia”  –  1864 zwiedzających ogółem   osób z czego zwiedzających
indywidualnie 1791, w tym z Telecentrum skorzystały 73 osoby.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W  okresie  międzysesyjnym  MOSiR  Czeladź  zorganizował  następujące  imprezy
sportowe i spotkania okolicznościowe:
23.03.2019 roku – IV Grand Prix w Gokartach – organizator MOSiR Czeladź
07.04.2019 roku – II Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej „Wiosna 2019” – organizator
MOSiR Czeladź
28.04.2019  roku  –  Masowe  Biegi  Przełajowe  i  Marsz  Nordic  Walking  o  Paterę
Dziennika  Zachodniego  i  Śl.  TKKF  i  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Czeladź  –
organizator MOSiR Czeladź, TKKF Saturn.
MOSiR był również współorganizatorem następujących imprez:
17.03.2019 roku – Turniej Siatkówki Dziewcząt 
31.03.2019 roku – Turniej Tańca Towarzyskiego
07.04.2019 roku – Turniej Badmintona
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14.04.2019 roku – Turniej Siatkówki Dziewcząt 
01.05.2019 roku – Piknik Europejski
03.05.2019 roku – Święto 3 – go Maja
04.05.2019 roku – otwarcie placu zabaw Park Alfred

Zawodnicy sekcji biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź wzięli udział w
następujących imprezach sportowych na wyjeździe:
23.03.2019 roku – Puchar Jurajski „Wiosna 2019” – Olsztyn k/ Częstochowy
31.03.2019  roku  -  Masowe  Biegi  Przełajowe  i  Marsz  Nordic  Walking  o  Paterę
Dziennika Zachodniego i Śl. TKKF i o Puchar Burmistrza Rudy Śląskiej – Ruda Śl.
2019 
27.03.2019 roku – Puchar Polski w Nordic Walking – Konstantyn Jeziorna 

KS GÓRNIK PIASKI
Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I (sparingi)
16.03.2019 - KS Górnik Piaski - Śląsk Świętochłowice - 0:1
23.03.2019 - Sarmacja Będzin - KS Górnik Piaski - 2:2
30.03.2019 - KS Górnik Piaski - Zieloni Żarki - 1:0
06.04.2019 - Unia Dąbrowa Górnicza - KS Górnik Piaski - 2:1
13.04.2019 - KS Górnik Piaski - Polonia Bytom - 1:3
18.04.2019 - KS Górnik Piaski - Raków II Częstochowa - 1:0
27.04.2019 - Polonia Poraj - KS Górnik Piaski - 1:0
01.05.2019 - KS Górnik Piaski - Warta Zawiercie - 0:1
04.05.2019 - MKS Myszków - KS Górnik Piaski - 1:1
CKS CZELADŹ

Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec (sparingi)
16.03.2019 - Unia Ząbkowice - CKS Czeladź - 0:1
23.03.2019 - CKS Czeladź - Zgoda Byczyna - 5:0
30.03.2019 - Skalniak Kroczyce - CKS Czeladź - 0:1
06.04.2019 - CKS Czeladź - MKS Poręba - 1:0
13.04.2019 - Gmina Psary - CKS Czeladź - 1:5
20.03.2019 - CKS Czeladź - KS Preczów - 4:2
27.04.2019 - Przemsza Okradzionów - CKS Czeladź - 3:2
01.05.2019 - Górnik Sosnowiec - CKS Czeladź - 0:8
04.05.2019 - CKS Czeladź - Ostoja Żelisławice - 3:3

4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.

Wywieszono niżej wymienione wykazy nieruchomości:
 Nr 28/2019 dotyczący sprzedaży nieruchomości gminnej oznaczonej numerem

działki.  31/5  arkusz  mapy  14  o  powierzchni  0,0921  ha.  Cena  wywoławcza
nieruchomości wynosi 35.000,00 zł  - cena za m2-38,00 zł/m

 Nr 35/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki  127/2  arkusz  mapy  25  o  powierzchni  0,6258  ha  położonej  przy  ul.
Gdańskiej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000,00 zł
(175,77 zł za m2)

 Nr 36/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki  134/5  arkusz  mapy  25  o  powierzchni  0,3520  ha  położonej  przy  ul.
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Gdańskiej  w  Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  610.000,00 zł
(173,29 zł za m2)

 Nr 37/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnych  oznaczonych
numerami  działek  37/2,  43/18  arkusz  mapy  62  o  powierzchni  1,0436  ha
położonych przy ul. Letniej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
1.500.000,00 zł (143,73 zł za m2)

 Nr 38/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 8/8 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0509 ha położonej przy ul. B. Prusa w
Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (157,17 zł za m2)

 Nr 39/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 8/11 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0509 ha położonej przy ul. B. Prusa w
Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (157,17 zł za m2)

 Nr 40/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 8/15 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0507 ha położonej przy ul. B. Prusa
w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (157,79 zł za
m2)

 Nr 41/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/2 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0794 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (125,94 zł za m2).

 Nr 42/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (124,06 zł za m2).

 Nr 43/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (123,45 zł za m2).

 Nr 44/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/5 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0815 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (122,69 zł za m2).

 Nr 45/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 110.000,00 zł (123,04 zł za m2).

 Nr 46/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 110.000,00 zł (122,08 zł za m2).

 Nr 47/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 ha wraz z udziałem w wysokości
1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617
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ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 110.000,00 zł (122,76 zł za m2).

 Nr 48/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki  85/10  arkusz  mapy  2  o  powierzchni  0,1049  ha  wraz  z  udziałem  w
wysokości  1/10  w  prawie  własności  działki  gruntu  85/6  arkusz  mapy  2  o
powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł (123,92 zł za m2).

 Nr  49/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki  85/11  arkusz  mapy  2  o  powierzchni  0,1062  ha  wraz  z  udziałem  w
wysokości  1/10  w  prawie  własności  działki  gruntu  85/6  arkusz  mapy  2  o
powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł (122,41 zł za m2).

 Nr 50/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki  85/12  arkusz  mapy  2  o  powierzchni  0,1060  ha  wraz  z  udziałem  w
wysokości  1/10  w  prawie  własności  działki  gruntu  85/6  arkusz  mapy  2  o
powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nieurządzoną drogę dojazdową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 zł (122,64zł za m2).

 Nr 55/2019  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  gminnej  oznaczonej  numerem
działki 93/3 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0268 ha położone przy ul. Rynek w
Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 110.000,00 zł  (410,44 zł  za
m2).

Sporządzono  37  umów  dzierżawy,  35   aneksów  do  umów  dzierżawy  oraz  4
porozumienia w sprawie cesji umów dzierżawy.
W  dniu  17  kwietnia  2019  r.  odbył  się  przetarg  w  sprawie  wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej o pow. 150 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi
ozn. jako część działki nr 1/5 arkusz mapy 45, na cele – tereny zielone.
Sprzedano 5 nieruchomości zabudowanych „domkami fińskimi” przy ulicach: Matejki
(1), Stawowej (1), i Prusa (3)  oraz 4 lokale komunalne wraz z udziałem we własności
gruntu przy ulicach Spółdzielczej, Tuwima, Grodzieckiej i Szkolnej na rzez najemców
za cenę łącznie: 523.535,80 zł.
Wypłacono odszkodowania o łącznej  kwocie 75.355,00 zł.  w związku z realizacją
inwestycji drogowej – ul. Spacerowa w Czeladzi.
Aktem notarialnym nr 4355/2019 z dnia 26.04.2019 r. Gmina nabyła działki gruntu od
osób fizycznych za łączną kwotę 327.948,00 zł.
Na podstawie  decyzji  Wojewody Śląskiego nabyto  prawo własności  25  działek  o
łącznej powierzchni 2,1100 ha.
Na mocy decyzji Starosty Będzińskiego nr.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Czeladzi” z dnia 25.02.2019 r. (decyzja
stała się ostateczna 23.03.2019 r.) nabyto prawo własności działek nr 53/16, 55/30,
68/1 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,0476 ha.
Wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  przekształcenie  prawa
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  gruntowej  ozn.  nr
działek 169/37 i 163/29 arkusz mapy 28 o łącznej powierzchni 31 m2, położonych w
pobliżu ulic Wybickiego i Poniatowskiego w Czeladzi.

Zarejestrowano i  dokonano weryfikacji  26 nowych wniosków o udzielenie pomocy
mieszkaniowej w oparciu o najem lokalu komunalnego z czego 1 wniosek o przydział
lokalu w Domu Samotnego Rodzica, 15 o mieszkanie docelowe, 9 lokal socjalny, 1
wniosek o zmianę dotychczas zajmowanego lokalu.
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W  dniu  29  kwietnia  2019  r.  odbyło  się  posiedzenie  nowo  powołanej  komisji
mieszkaniowej,  która  rozpatrzyła  62  wnioski;   8  osób  skreślono   z  powodu
niedopełnienia  cokwartalnego  obowiązku podpisu  na  liście  oczekujących  na lokal
oraz niedostarczenie dokumentów informujących o uzyskanych dochodach za I kw.
2019  r.,  rozpatrzono:  5  wniosków  o  zmianę  dotychczasowej  kwalifikacji  ,  14
wniosków o lokali socjalny, 26 wniosków o lokal docelowy, 4 wnioski o zamianę lokali,
1 po zgonie głównego najemcy, 4 o przyśpieszenie przydziału lokalu.
Dokonano ostatecznej weryfikacji 29 wniosków i  wydano taką samą ilość skierowań
do zawarcia umowy najmu z CTBS-ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi. Otrzymano 3 wyroki
sądu z prawem do lokalu socjalnego.

Wydano 248 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowana wie-
czystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności - na pod-
stawie art. 4 ust. 1 w związku z art 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów (Dz. U.  2018 poz. 1726 z późn. zm.)
 
Ustanowiono służebność przesyłu na działkach oznaczonych numerami: 
 62 arkusz mapy 42 przy ul. Katowickiej, na rzecz osób fizycznych oraz każdocze-

snego właściciela nieruchomości władnącej tj. działki oznaczonej numerem geode-
zyjnym 65/2 km 42. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wy-
nagrodzenie w wysokości 794,58 zł brutto 

 32/147, 2/148, 32/161 i 32/12 arkusz mapy 41 przy ul. Skłodowskiej i Powstańców
Śląskich, na rzecz każdoczesnego właściciela gazociągu niskiego ciśnienia. Z ty-
tułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości
6.934,74 zł brutto 

 78/3 arkusz mapy 23, 112 arkusz mapy 25, 225 i 226 arkusz mapy 24 przy ul. My-
słowickiej i Gdańskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela gazociągu niskiego ci-
śnienia. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie
w wysokości 8.981,46 zł 

 10/3  arkusz mapy 46 przy ul.  Betonowej,  na rzecz każdoczesnego właściciela
przyłącza kablowego. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wy-
nagrodzenie w wysokości 846,24 zł brutto (słownie złotych: osiemset czterdzieści
sześć i 24/100),

 95 arkusz mapy 7 przy ul. Grodzieckiej, na rzecz każdoczesnego właściciela przy-
łącza gazu. Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodze-
nie w wysokości 100,86 zł brutto 

 28/2 arkusz mapy 47 przy ul.  Francuskiej,  na rzecz każdoczesnego właściciela
przyłącza gazu. 

Z tytułu ustanowienia służebności ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości
56,58 zł brutto. 

4.9. Ład i porządek (zieleń miejska).
W ramach bieżącej działalności MZGK wykonano:
 bieżącej naprawy ubytków dróg, 
 wyrównania i utwardzania dróg gminnych,
 bieżących napraw zapadlisk w chodnikach,
 bieżącej naprawy uszkodzonych stopni schodów,
 sprzątania śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca,
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 koszenie traw, grabienie traw i liści,
 uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych 
 pokryw studni w drogach,
 bieżące utrzymanie transportu,
 bieżący nadzór nad cmentarzem komunalnym.

Dozorcy zatrudnieni przez wspólnoty mieszkaniowe dbają o bieżące utrzymanie bu-
dynków i terenów zielonych. Praca firm jest na bieżąco nadzorowana przez służby
zarządcy.
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o. 
 Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych 
 Bieżące porządkowanie terenów przyległych i przynależnych do budynków socjal-

nych na terenie miasta.
 Przygotowanie na zmieniające się warunki pogodowe

5.Inne informacje.

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł za miesiące marzec
2019 -kwiecień 2019

Źródła własne:
Studnie –  Przełajka, Grodziecka,

Szpitalna

Woda zakupiona GPW

ilość % udział Ilość % udział

Marzec 2019 r. 69 275,00 62,63 % 41 341,00 37,37 %

Kwiecień  2019 r. 70 135,00 59,27 % 48 201,00 40,73 %

1. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca marca 2019 r. - 92 478,00  m3

2. Ilość wody sprzedanej w okresie m-ca kwietnia 2019 r. - 109 491,00 m3 (na dzień
30.04.2019 r.)

3. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan - 16 szt.
4. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacje map – 17 szt.
5. Uzgodnienia projektów – 6 szt.
6. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych - 6 szt.
7. Warunki techniczne dla subliczników - 24 szt.
8. Warunki techniczne na rozdział, przeniesienie wodomierza - 5 szt.
9. Odbiory przyłączy wod-kan - 48 szt.
10. Określenie granic eksploatacji - 98 szt.
11. Awarie wodociągowe – 13 szt. 
12. Awarie kanalizacyjne – 1 szt.
13. Udrożnienia kanalizacji - 57szt.
14. Wypompowano – 53 szamb
15. Czyszczenie studni – 4 szt.
16.  Regulacja studni – 6 szt.
17. Wymiana wodomierzy głównych – 187 szt.
18. Wymiana wodomierzy ogrodowych – 5 szt.
19. Plombowanie wodomierzy głównych – 1 szt.
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20. Plombowanie wodomierzy ogrodowych – 8 szt.
21. Montaż nakładek radiowych – 78 szt.
22. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 6 szt. 
23. Likwidacja wodomierzy – 4 szt.
24. Zabudowa nowych węzłów wodomierzowych – wodomierze główne – 17 szt.
25. Zabudowa nowych węzłów wodomierzowych – wodomierze ogrodowe – 14 szt.
26. Budowa przyłącza Ø63 PE – 150 m do ogródków działkowych przy ul. Powstań-

ców Śląskich.
27. Wykonano wpięcia do sieci wodociągowej w ul.: Jagodowej, Borowej.
28. Naprawa studni kanalizacyjnej w ul. Reymonta.
29. Renowacja terenu po awariach w ulicach: Polna, Legionów, Francuska.
30. Pomiar wydajności hydrantów na terenie Miasta.
31. Rozeznanie granic eksploatacji.
32. Płukanie końcówek na bieżąco.
33. Korelowanie sieci na bieżąco.
34. Prowadzenie  akcji  deratyzacji  na  terenie  Miasta  w  terminie  od  15.04.2019  r.  

do 30.04.2019 r.
35. Od 1 kwietnia wykonywany jest Remont Dyspozytorni. W ramach remontu zostaną

wymienione okna, drzwi, posadzka, wyrównanie ścian oraz malowanie. W ramach
modernizacji  zostanie  wykonana  nowa  sieć  komputerowa  i  telefoniczna  
wraz z wymianą przełączników, podtrzymania napięcia. 

36. Wykonano własnymi siłami naprawy koparek.
37. W hydroforni Saturnowska wymieniono uszkodzone przetworniki ciśnienia.
38. Wykonano modernizację  sterowania  pompowni  przy  ul.  Staszica.  Modernizacja

polegała na wprowadzeniu możliwości  sterownia i  kontroli lamp UV z poziomu
posiadanej  HydroScady  (program  do  sterownia  urządzeniami  wod.  –  kan.  
na obiektach).

W  okresie  od  8  kwietnia  2019r  do  9  maja  2019r.  w  Urzędzie  Miasta  Czeladź,
ponownie  wyłożony  był  do  publicznego  wglądu  projekt  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  przestrzennego  miasta  Czeladź.   Dyskusja  publiczna  nad
przyjętymi  w  projekcie  miejscowego planu  rozwiązaniami,  odbyła  się  30  kwietnia
2019r.  o  godzinie   16oo. Uwagi  do   projektu  miejscowego  planu   można  będzie
składać do 23 maja 2019r.

Sporządzono sprawozdanie do GUS z lokalnego planowania i  zagospodarowania
przestrzennego za rok 2018.

Udzielono 32 dotacje do zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne.’

Sporządzono  sprawozdanie  z  Programu  Ochrony  Powietrza  za  2018  rok  i
przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego.

Sfinansowano nagrody w postaci książek i filmów przyrodniczych w organizowanym
z okazji Dni Ziemi  Gminnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym. 

Podpisano  z  Parafią  Rzymskokatolicką  pod  wezwaniem  św.  Stanisława  Biskupa
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Męczennika umowę użyczenia fragmentu działki nr 82 arkusz mapy 21 stanowiącej
własność parafii  w celu posadowienia pomnika z popiersiem wybitnego pianisty  i
kompozytora Wojciecha Kilara.

Uzyskano  pozwolenie  od  Śląskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w
Katowicach na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego
starego  miasta  Czeladź,  wpisanego  do  rejestru  zabytków  polegających  na
umiejscowieniu postumentu z popiersiem Wojciecha Kilara.

Uzyskano  od   Śląskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach
odstępstwo  od  konieczności  zapewnienia  nadzoru  archeologicznego  przy  wyżej
wymienionych robotach budowlanych.

Wojewoda Śląski  postanowieniem z dnia 5.04.2019r.  przedłużył  do dnia  31 maja
2019r. termin załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia, czy pomnik „złamanych
sztandarów”,  posadowiony  przy  Urzędzie  Miasta  Czeladź  na  nieruchomościach
gruntowych przy ul.  Katowickiej  45, podlega usunięciu z uwagi na przepis art.  5a
ustawy z  dnia  1 kwietnia  2016r.  o  zakazie  propagowania  komunizmu lub  innego
ustroju  totalitarnego  poprzez  nazwy  jednostek  organizacyjnych,  jednostek
pomocniczych  gminy,  budowli,  obiektów  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz
pomniki i wydania ewentualnego nakazu usunięcia obiektu.

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 30.04.2019r. przedłużył do dnia 31 maja
2019r. termin załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia czy Tablica upamiętniająca
Andrzeja  Błaszkiewicza,  Elżbietę  Paczyńską,  Romana  Pęciaka  i  Piotra  Szkopa
poległych w walce o wolność i socjalizm 20 października 1918 roku, zlokalizowana
na budynku przy ul. 21 Listopada 10, podlega usunięciu z uwagi na przepis art. 5a
ustawy z  dnia  1 kwietnia  2016r.  o  zakazie  propagowania  komunizmu lub  innego
ustroju  totalitarnego  poprzez  nazwy  jednostek  organizacyjnych,  jednostek
pomocniczych  gminy,  budowli,  obiektów  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz
pomniki i wydania ewentualnego nakazu usunięcia obiektu.

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 30.04.2019r. przedłużył do dnia 31 maja
2019r.  termin  załatwienia  sprawy  dotyczącej  stwierdzenia  czy  Pomnik  ku  czci
bohaterów poległych w walce o wolność i demokrację: Wawrzyńca Łachwy, Piotra
Dziekana, Stanisława Łaganowskiego, Jana Stelmasińskiego, Izydora Romańczyka i
Leona Jansona,  posadowiony w parku  przy  ul.  Sikorskiego,  podlega  usunięciu  z
uwagi na przepis art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania
komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  poprzez  nazwy  jednostek
organizacyjnych,  jednostek  pomocniczych  gminy,  budowli,  obiektów  urządzeń
użyteczności  publicznej  oraz  pomniki  i  wydania  ewentualnego  nakazu  usunięcia
obiektu.

Złożono  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  na
postanowienie  Prezesa  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji  Ścigania  Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zaopiniowania, iż
pomnik tzw. Złamanych Sztandarów, posadowiony w Czeladzi przy ul. Katowickiej,
nie  spełnia  warunków  o  których  mowa  w  art.  5a  ust.1  ustawy  o  zakazie
propagowania komunizmu.
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Złożono  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  na
postanowienie  Prezesa  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji  Ścigania  Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zaopiniowania, iż
pomnik  „bohaterów poległych  w walce  o  wolność  i  demokrację”,  posadowiony  w
parku przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, nie spełnia warunków o których mowa w art.
5a ust.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

W związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/82/2019 z dnia 27 marca
2019r.  podpisana  została  umowa  z  Powiatem  Będzińskim  dotycząca  udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania: "Przebudowa
drogi powiatowej 4701S - ul. Katowicka w Czeladzi".

Przygotowany  i  złożony  do  konkursu  w  ramach  działania  6.1.  RPO WSL został
wniosek na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi”.

W  ramach Funduszu Dróg Samorządowych przygotowany i złożony do konkursu
został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej
wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przygotowywany  jest  wniosek  do  konkursu  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura  i  Środowisko,  działanie  1.7.1  o  dofinansowanie  realizacji   zadania
„Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”.  Inwestycja objęta
projektem dotyczy poprawy parametrów energetycznych 5 budynków mieszkalnych
stanowiących zasób Miasta Czeladź (prawo własności). Są to następujące budynki:
- ul. Marii Konopnickiej 2,
- ul. Lwowska 2,
- ul. 21 Listopada 14,16, 20.

W  ramach  projektu  „Zintegrowane  punkty  przesiadkowe  A-T-R/A-R  w  mieście
Czeladź  wraz  z  przedsięwzięciami  towarzyszącymi”,  Miasto  otrzymało  refundację
kosztów poniesionych  na  przygotowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  w
wysokości 586.002,75 zł.

W ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Czeladź” rozliczona
została  płatność  końcowa  projektu   z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w kwocie 150.022,97 zł.

Wspólnoty Mieszkaniowe
 Zamontowanie kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynku Wspólnoty Mieszka-

niowej ul. Staszica 21.
 Została wykonana wymiana pionów wod-kan w następujących budynkach wspól-

not mieszkaniowych:
 Szkolna 7 (7/1,4,7,10; 2,5,8,11);
 Waryńskiego 13-15-17 (13/2,5,8,11);
 Grodziecka 5ab (5a/1,4,7; 2,5,8);
 Sportowa 14 (wymiana pionu i poziomu instalacji wodociągowej w budynku);
 Wojkowicka 7 (7/2,5,8).
 Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych poło-

żonych przy ul. Czystej 8-10 oraz ul. 17 Lipca 8.
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 Podczas okresu sprawozdawczego została wykonana naprawa drzwi wejścio-
wych oraz montaż progu w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 9.

 Zagęszczono teren po zasypaniu studni przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
ul. Warszawska 6.

 Wymieniono uszkodzone reduktory ciśnienia służących do uzupełnienia zładu 
c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grodzieckiej 43.

 Naprawiono pompę ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gro-
dzieckiej 41.

 Wykonanie chodnika z kostki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tuwima
25.

 Wykonanie remontu balkonu mieszkania nr 8 w budynku Wspólnoty Mieszkanio-
wej Tuwima 20/

 Wykonanie remontu kominów oraz przemurowania głowic kominowych w budyn-
ku Wspólnoty Mieszkaniowej 
ul. Armii Krajowej 28-30-32

 Na terenach przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez 
CTBS-ZBK sp. z o.o. nasadzono 8 szt. drzew.

 W okresie sprawozdawczym działania zarządcy skupiały się również na usuwa-
niu drobnych usterek dekarskich na budynkach wspólnot mieszkaniowych takich 
jak naprawa rynien oraz rur spustowych, naprawie podbitki sidingu, czyszczeniu 
oraz uszczelnianiu rynien jak również obróbek blacharskich.

 Zamontowano elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania w bu-
dynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

    - Szpitalna 24 a
    - Szpitalna 24 b
    - Szpitalna 24 c
    - Grodziecka 45-47.
 W okresie sprawozdawczym w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano 

dodatkowe prace kominiarskie polegające m.in. na uszczelnieniu przewodów ko-
minowych, udrożnieniu przewodów kominowych, montaż nasad dystansowych, 
nasad typu H na przewody kominowe, montaż wkładu kominowego w wentylacji.

 W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone doroczne zebrania Wspól-
not Mieszkaniowych oraz przygotowywano niezbędna dokumentację po zakoń-
czonych zebraniach.

Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o. 
 Wymiana 10 sztuk okien. 
 Zakończenie generalnego remontu mieszkań przy ul. Staszica 21/1,4,6.
 Wymiana instalacji wod.-kan. w 10 lokalach. 
 Remont i przebudowy piecy kaflowych w 10 lokalach. 
 Wymiana instalacji elektrycznej w 10 lokalach.
 Remont dachu w budynkach przy ul. Zacisze 14, Bytomska 62, Bytomska 65,

Boczna 4

Stan przedsiębiorców na dzień 2 maja 2019 r. wg CEIDG wynosiła 1999 podmioty + 
268 wpisów niezweryfikowanych.
W okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2019 r. dokonano 11  wykreśleń wpisów z
CEIDG. Zarejestrowano 25 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 132 zmiany.
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Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres 
od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. 

DU-RM.0002.4.2019

W miesiącu kwietniu  zgodnie z ramowym planem Pracy Rady Miejskiej w Czeladzi
odbyło się  5  posiedzeń komisji  zgodnie  z  ramowymi  planami  pracy  komisji  oraz  1  posiedzenie
zespołu Komisji Rewizyjnej 

• Komisja Finansowo – Budżetowa w dniu 15.04.2019 r.
• Komisja Edukacji , Kultury i Sportu w dniu 08.04.2019 r.
• Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 09.04.2019 r.
• Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 09.04.2019 r.
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. 
• Zespół Komisji Rewizyjnej  w dniu 26.04.2019 r.

Zespół  Komisji  Rewizyjnej  zgodnie z  planem pracy  rozpoczął  kontrolę pt.”  Kontrola wybranych
inwestycji prowadzonych przez Miasto Czeladź w latach 2018 -2019” 
W miesiącu kwietniu,  dnia 15  odbyła się  VII  Sesja  Rady Miejskiej,  na której  radni  podjęli   18
uchwał. 
Do Rady Miejskiej wpłynęło:
1. Rozstrzygnięcie nadzorcze dot uchwały Nr V/70/2019 z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/74/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie określenia
zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr V/77/2019 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Miasto Czeladź realizacji
zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
3.  Decyzja  o  umorzeniu  postępowania  nadzorczego  dotyczącego  uchwały  Nr  V/77/2019  Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Miasto Czeladź realizacji
zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr VI/97/2019 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Miasto Czeladź realizacji
zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
5.  Decyzja  o  umorzeniu  postępowania  nadzorczego  dotyczącego  uchwały  Nr  VI/97/2019  Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Miasto Czeladź realizacji
zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących uchwał:
- VI/78/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie miasta
na 2019 rok.
-  VI/79/2019 Rady Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia 27 marca 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035



- VI/80/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania , nabywania  wykupu. 
W miesiącu kwietniu  wpłynęło ogólnie 14 zapytań/ interpelacji Radnych Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej  uczestniczyła w szkoleniu nt.  Raportu o stanie gminy w ramach
Forum Przewodniczących  w terminie 12 – 13 kwietnia br. 



  DU- RM. 0012. 20.2019

PROTOKÓŁ  KOŃCOWY    

KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY  M IEJSKIEJ  W  CZELADZI  

Z  PRZEPROWADZONEJ  KONTROLI

Data i miejsce  zapoznania się z protokołem Zespołu Kontrolnego 
 14 MAJA 2019R. 

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki
Urząd Miasta Czeladź/Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

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

26 kwietnia  2019r. 
Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolę

Kontrola  przedsięwzięcia  „Nowe  funkcje  społeczno-gospodarcze  dla  zabytkowej  kopalni  Saturn  w

Czeladzi- CUSAL Saturn- Ochrona zabytków”

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

Izabela Penszko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej 

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

W toku czynności kontrolnych, zapoznano się z następującymi dokumentami: 

-  Umowa nr  42/R6/W/04/18  na  realizację  zadania  pod nazwą  „Nowe funkcje  społeczno-

gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi -CUSAL Saturn- Ochrona zabytków”

 - Aneksy (5 szt.) do Umowy nr 42/R6/W/04/18 wraz z protokołami konieczności.  

Inwestycja polega na przekształceniu budynku dawnych warsztatów elektrycznych i budynku
transformatorów  byłej  KWK  Saturn  na  potrzeby  utworzenia  siedziby  Centrum  Usług
Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej.  Dokumenty  przedłożone  członkom  Komisji
Rewizyjnej  zostały  przenalizowane  podczas  posiedzenia  Zespołu  Kontrolnego  w dniu  26
kwietnia 2019, które odbyło się w siedzibie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w
Czeladzi  przy  ul.  Orzeszkowej  12.  W trakcie  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości,
natomiast w toku dyskusji nad przedłożonymi dokumentami członkowie Zespołu Kontrolnego
zwrócili uwagę, że faktyczna wartość zadania, już w trakcie jego realizacji znacznie wzrosła.
Radnym wyjaśniono,  że  taki  stan  rzeczy  związany  jest  z  faktem,  iż  pomimo aktualizacji
dokumentacji projektowej, która pierwotnie została sporządzona kilkanaście lat temu, już po
przystąpieniu do prac okazało się, że stan budynku jest zdecydowanie gorszy, niż zakładano.
Ponadto,  wybudowane  w  latach  60.  lub  70  obiekty  wciąż  zaskakują  budowlańców
niespodziewanymi  problemami,  które  trudno  było  przewidzieć  na  etapie  projektowym.



Dodatkowo,  w  związku  ze  zrealizowaniem  na  terenie  dawnej  Kopalni  Saturn  przy  ul.
Dehnelów  45  w Czeladzi  innej  inwestycji  -  rewitalizacji  budynku  elektrowni  w  której
utworzono Galerię  Sztuki  Współczesnej  „Elektrownia”,  powstała  konieczność modyfikacji
przebiegu  instalacji  kanalizacyjnych.  Wszelkie  zmiany  i  modyfikacje  znalazły  się  
w przedłożonych  do wglądu  Zespołowi  Kontrolnemu aneksach do umowy z  Wykonawcą
wraz z dołączonymi protokołami konieczności.

Członkowie Zespołu Kontrolnego wyrazi chęć spotkania na terenie realizowanej inwestycji,
jednak z uwagi na obecny stan zaawansowania prac budowlanych i względy bezpieczeństwa,
Zespół nie otrzymał pozwolenia na wejście na teren objęty pracami.   

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy  członków komisji  Rewizyjnej: 

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

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

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

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

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

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

Otrzymują: 

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







Projekt

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

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

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

w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506) oraz Uchwały Nr XXXII/431/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta 
Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie działalności kulturalnej.

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Przyznać Nagrodę Miasta Czeladź: 

1) Muzeum Saturn w Czeladzi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Rada Miejska podjęła uchwałę XXXII/431/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody

Miasta Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury

Zgodnie w/w uchwałą został powołany zespól ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania tytułu

Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagród Miasta Czeladź (Uchwałą Nr

VII/98/2019)

Zgodnie z uchwałą - Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o

przyznanie nagrody, oraz wnioskuje (rekomenduje) o przyznanie nagród określonym osobom co nie jest dla

Rady wiążące. Rada natomiast podejmuje uchwałę o przyznaniu takiej nagrody dla nie więcej niż trzech

osób w danym roku.
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Projekt

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

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

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

w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506) oraz Uchwały Nr XXXII/431/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta 
Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie działalności kulturalnej.

Rada Miejska w Czeladzi ustala co, następuje:

§ 1. Przyznać Nagrodę Miasta Czeladź 

1) Magdalenie Majcher

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

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

Rada Miejska podjęła uchwałę XXXII/431/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody

Miasta Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury

Zgodnie w/w uchwałą został powołany zespól ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania tytułu

Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagród Miasta Czeladź (Uchwałą Nr

VII/98/2019)

Zgodnie z uchwałą - Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o

przyznanie nagrody, oraz wnioskuje (rekomenduje) o przyznanie nagród określonym osobom co nie jest dla

Rady wiążące. Rada natomiast podejmuje uchwałę o przyznaniu takiej nagrody dla nie więcej niż trzech

osób w danym roku.
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Projekt

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

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

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

w sprawie przyznania Nagród Miasta Czeladź

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 
506) oraz Uchwały Nr XXXII/431/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta 
Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie działalności kulturalnej.

Rada Miejska w Czeladzi uchwala,  co następuje:

§ 1. Przyznać Nagrodę Miasta Czeladź 

1) Juli Biłek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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UZASADNIENIE

Rada Miejska podjęła uchwałę XXXII/431/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody
Miasta Czeladź za działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury

Zgodnie w/w uchwałą został powołany zespól ds. opiniowania wniosków kandydatów do przyznania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagród Miasta Czeladź (Uchwałą Nr
VII/98/2019)

Zgodnie z uchwałą - Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o

przyznanie nagrody, oraz wnioskuje (rekomenduje) o przyznanie nagród określonym osobom co nie jest dla

Rady wiążące. Rada natomiast podejmuje uchwałę o przyznaniu takiej nagrody dla nie więcej niż trzech

osób w danym roku.
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Projekt

z dnia  9 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

Na podstawie Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj 
Dz. U. z 2019 poz 506 z późn. zm.) w związku z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2018 poz 1508 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi  uchwala

§ 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Czeladź ocenę zasobów pomocy społecznej            
za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
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 Ocena zasobów pomocy społecznej  

 za rok 2018
       

       

       

       

    Autorzy:

    

mgr Aneta Jóźwin- Rybska
mgr Tomasz Karcz

       

       

       

       

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 6 maja 2019 r.
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1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd
województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna
obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na
zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy
społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Czeladź. Jest to gmina miejska,
leżąca w powiecie będzińskim. Gmina Czeladź graniczy z gminami: Katowice, Siemianowice
Śląskie, Będzin, Sosnowiec. Siedzibą gminy jest Czeladź. Powierzchnia gminy Czeladź wynosi
16,38 km2, co stanowi 4,5 % powierzchni powiatu, 0,13% powierzchni województwa. Gęstość
zaludnienia w gminie wynosi 1842,49 osób, w powiecie 410 osób, w województwie śląskim
367, 59 osób. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku
pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy
społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach
finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia
gminy Czeladź.
Zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej informacje dotyczą osób i rodzin korzystających
z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki
społecznej w Gminie, a sporządzona ocena wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do
planowania budżetu na 2020 rok. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej obrazuje obecny
stan potrzeb i problemów społecznych z jakimi mamy do czynienia w naszym mieście oraz
wymiar istniejących zasobów. Głównym źródłem zasilenia jest Centralna Aplikacja Statystyczna,
gromadząca dane sprawozdawcze z niemal każdego poziomu organizacyjnego pomocy
społecznej. Zaprezentowane dane wykraczają znacznie poza obszar pomocy społecznej, lecz
ocena niektórych problemów związanych ze zjawiskiem wykluczenia społecznego nie będzie
właściwa bez oceny lokalnej sytuacji na rynku pracy, dostępnego zasobu lokali socjalnych, czy
też lokalnych możliwości dostępu do różnych form aktywizacyjnych. Przedstawione dane ukazują
lokalna sytuację demograficzną Czeladzi oraz niezbędne do rozwiązania kwestie społeczne. Do
powyższych zagadnień należy wspieranie osób i rodzin z dziećmi w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie tym rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych,których oni sami nie są w stanie przezwyciężyć. Istotne znaczenie
mają także kwestie związane z polityką rynku pracy, polityką mieszkaniową, ochroną zdrowia oraz
oświaty. 
         Powyższe opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane będące w posiadaniu
MOPS oraz dane, które sporządziły inne współpracujące z MOPS jednostki organizacyjne
gminy i powiatu, są nimi Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego-ZBK sp. z o.o. ,
Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie oraz Urząd
Miasta. Prognozę na rok 2020 sporządzono w oparciu o potrzeby z zakresu pomocy społecznej
miasta Czeladź. Wszelkie działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi są zgodne z celami Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Czeladzi na lata 2016-2022. Dane z przeprowadzonej analizy zasobów pomocy społecznej
z uwzględnieniem 2018r. wskazują, iż dominującymi problemami społecznymi w gminie w
dalszym ciągu są: bezrobocie, długotrwała choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność
oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie z uwagi na proces
starzenia się społeczeństwa coraz więcej seniorów wymaga pomocy w formie pracy socjalnej
mającej na celu utrzymanie ich samodzielności życiowej i zapobieganie osamotnieniu, izolacji
społecznej, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w formie usług opiekuńczych
lub umieszczenia w domach pomocy społecznej.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, liczba ludności gminy Czeladź  wyniosła 30180 osób,
z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 20,21%
ludności powiatu, 0,66% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 15,16%, osoby w wieku produkcyjnym
59,31%, a w wieku poprodukcyjnym 25,53 %. W latach 2015 -2018  liczba ludności spadła o
3,28%”. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Czeladź wynosiła 872 osób, w
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tym 54,70% stanowiły kobiety, 45,30 % mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku
do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,66 %. W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje
się 1 żłobek dysponujący 104 miejscami, 7 przedszkoli wraz z oddziałami przedszkolnymi przy
szkołach, dysponujących 925 miejscami, 8 świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w tym: 6
przyszkolnych i 2 pozaszkolnych. Na terenie gminy funkcjonuje 0 opiekunów dziennych. Poniżej
prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę
ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę
bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia
wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba
opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz
w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki
dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania
komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby
klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie gminy Czeladź.
 

Struktura mieszkańców w roku 2018: 

mieszkańcy w osobach (ogółem)  30180 
Kobiety: 16061 
w tym: 
w wieku 0-17 lat- 2220 
w wieku 18-59 lat- 8498 
w wieku 60 lat i więcej- 5343 
Mężczyźni: 14119 
w tym: 
w wieku 0-17 lat- 2356 
w wieku 18-64 lat- 9400 
w wieku 65 lat i więcej- 2363 
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2018 r. 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bezrobotni 
ogółem

3 713 1658 2 055

Bezrobotni z 
prawem do 
zasiłku

440 180 260

Długotrwale 
bezrobotni

2 059 851 1 208

Bezrobotni ogółem
Bezrobotni z prawem do zasiłku

Długotrwale bezrobotni
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Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do 
zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.

Powiat Województwo Polska

Status Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem 2 055 1 658 46 757 33 315 540 799 424 847
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 260 180 7 595 4 436 89 081 63 800
Osoby długotrwale bezrobotne 1 208 851 24 189 14 908 303 067 202 472
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Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach 
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

Rok Wskaźnik

2014 72%

2015 72%

2016 67%

2017 62%

2018 56%

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2018 r.

Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa

Powiat (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 24,67
Liczba osób zatrudnionych 
na stanowisku opiekuna

4,00

Liczba żłobków 0,83
Województwo (średnia) Liczba dzieci w żłobkach 72,63

Liczba osób zatrudnionych 
na stanowisku opiekuna

10,60

Liczba żłobków 1,68
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Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2018 r.

Jednostka terytorialna Miara Wartość liczbowa

Gmina Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

100,00

Powiat (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

35,75

Województwo (średnia) Brakujące miejsca dla dzieci
w żłobkach

37,44

Gmina 2018 Powiat (średnia) 2018 Województwo (średnia) 2018
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12

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza*
2019

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 1 1 965 1 993 1 950

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne
z zasobów gminy 2 114 85 120

w tym z wiersza 1:
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 3 222 216 210

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 4 81 126 100

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu
socjalnego 5 0 4 20

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 6 2 4 4

Liczba hospicjów 7 0 0 0

Liczba ośrodków dla cudzoziemców 8 X X X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby
odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Pomoc i wsparcie w gminie Czeladź  z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 1416 osób,
co stanowiło 4,69 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 124 osoby. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła  się w stosunku
do roku poprzedniego o 85 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej
ich liczba osiągnęła poziom  824 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2017 o
533 osób. W gminie Czeladź najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej
osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku było
kolejno: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poniżej
prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i
osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika
deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i
grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze  świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego,
wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika
kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.
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Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.

Liczba świadczeniobiorców

2014 2015 2016 2017 2018
Gmina 1 895 1 788 1 587 1 455 1 300
Powiat (średnia) 687 655 606 517 461
Województwo (średnia) 1 002 947 849 741 655

Rok
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2018 r.

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni

0-17 2 1 1
Produkcyjny 725 366 359
Poprodukcyjny 244 184 60

W
ie

k

0-17

Produkcyjny

Poprodukcyjny

Liczba osób pobierających świadczenia
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Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok Wskaźnik deprywacji lokalnej

2016 4,95%

2017 4,56%

2018 4,09%

2016 2017 2018
0,00%

0,99%

1,98%

2,97%

3,96%

4,95%

5,94%

Wskaźnik deprywacji lokalnej
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2013 1 731 3 743

2014 1 760 3 693

2015 1 598 3 324

2016 1 576 3 162

2017 1 479 2 823

2018 1 321 2 498

Rok
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.

Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom Wiek 2014 2015 2016 2017 2018

Czeladź 0-17 1 1 1 1 1
Produkcyjny 570 529 470 411 366
Poprodukcyjny 136 129 138 177 184

Powiat 0-17 80 72 66 54 46
Produkcyjny 276 251 224 188 154
Poprodukcyjny 57 57 65 66 65

Województwo 0-17 148 141 122 98 86
Produkcyjny 371 310 275 229 190
Poprodukcyjny 70 68 75 81 82

Rok
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom Wiek 2014 2015 2016 2017 2018

Czeladź 0-17 1 1 1 1 1
Produkcyjny 491 460 444 405 359
Poprodukcyjny 40 44 48 58 60

Powiat 0-17 91 87 74 58 52
Produkcyjny 251 243 235 211 184
Poprodukcyjny 19 22 26 28 25

Województwo 0-17 157 148 130 105 91
Produkcyjny 313 280 266 238 206
Poprodukcyjny 26 25 28 31 31

Rok
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne 138 458
świadczenia pieniężne 10 262

93,10%

6,90%

Liczba świadczeń

świadczenia
niepieniężne
świadczenia
pieniężne

Liczba świadczeń
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Liczba osób

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018

świadczenia niepieniężne 1019 953 876 758 725

świadczenia pieniężne 1349 1286 1089 1047 902

Rok
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Liczba rodzin

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018

świadczenia niepieniężne 701 675 627 569 531

świadczenia pieniężne 944 911 833 763 674

świadczenia niepieniężne

Rok
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2018 roku. 

Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne

jednoosobowe 261 423

wieloosobowe 241 282

Typy rodzin, Rok
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2018 roku.

Liczba świadczeń

Typ rodziny świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne

bez dzieci 69 657 7 380

jedno dziecko 7 453 763

dwoje dzieci 24 042 825

troje dzieci 15 259 396

czworo i więcej dzieci 5 345 104

inne 16 702 794

bez dzieci 2018
jedno dziecko 2018

dwoje dzieci 2018
troje dzieci 2018

czworo i więcej dzieci 2018
inne 2018
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA RODZIN - 
OGÓŁEM

BEZROBOCIE 398
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 330
UBÓSTWO 328
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 237
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

232

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

83

BEZDOMNOŚĆ 62
ALKOHOLIZM 50
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 40
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE

33

PRZEMOC W RODZINIE 10
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO

9

NARKOMANIA 3
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 3
SYTUACJA KRYZYSOWA 1

398 BEZROBOCIE 2018
83 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 2018
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.

Liczba świadczeń

Powód przyznania
Ogółem świadczenia 

niepieniężne
świadczenia 

pieniężne
Bezrobocie 5 285 4 893 392
Długotrwała lub ciężka 
choroba

4 517 4 225 292

Ubóstwo 3 076 2 742 334
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- rodzina niepełna

2 386 2 299 87

Niepełnosprawność 2 159 1 906 253

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

- rodzina niepełna

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Ubóstwo
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Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Typ rodziny

Powód przyznania Ogółem 1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa
4 i więcej 

osób
Długotrwała lub ciężka 
choroba 110 65 20 14 11

Bezrobocie 101 46 21 18 16
Ubóstwo 85 56 11 11 7
Niepełnosprawność 65 43 11 6 5
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
- rodzina niepełna

32 9 14 9

1 Długotrwała lub ciężka
choroba Typ rodziny

2 Bezrobocie Typ rodziny

3 Ubóstwo Typ rodziny

4 Niepełnosprawność Typ
rodziny

5 Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

- rodzina niepełna Typ
rodziny

0 20 40 60 80 100 120

1-osobowa 2-osobowa 3-osobowa 4  i więcej osób

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów
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Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.

Rok
Liczba 
osób

2014 115

2015 110

2016 99

2017 124

2018 138

Rok
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Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rok
Liczba 
osób

2014 0

2015 1

2016 11

2017 20

2018 28

Rok
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Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rok
Liczba 
osób

2014 14

2015 10

2016 14

2017 14

2018 11

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
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Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.

Liczba rodzin w latach

Rodzaj 2014 2015 2016 2017 2018

Poradnictwo specjalistyczne 379 391 459 290 151

Rok
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Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym 
przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.

2014 2015 2016 2017 2018

Wskaźnik pracy socjalnej 160,15% 152,92% 163,66% 162,71% 160,32%

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 1 099 1 045 963 909 824

Praca socjalna ogółem 1 760 1 598 1 576 1 479 1 321

Rok
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Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.

Liczba rodzin

Udzielone świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018

Interwencja kryzysowa 0 0 4 1 3

Rok
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Kontrakt socjalny.
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.
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Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.

2017 2018

Liczba osób objęta projektami socjalnymi 0 0

Liczba projektów socjalnych 0 0
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Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok Kwota świadczeń pieniężnych

2014 3 095 832,63 zł

2015 3 050 498,49 zł

2016 3 057 952,57 zł

2017 2 744 108,50 zł

2018 2 103 480,34 zł

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
0,00 zł

499 999,99 zł

999 999,98 zł

1 499 999,97 zł

1 999 999,96 zł

2 499 999,95 zł

2 999 999,94 zł

3 499 999,93 zł
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świadczenia piężne, Linia trendu

Kwota świadczeń pieniężnych
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Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom Wiersz Liczba świadczeń

Gmina RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 2 531
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 1 737

Powiat (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 988
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 932

Województwo (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 1 088
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 1 121

Kraj (średnia) RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 794
RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 893

Wiersz

RAZEM -  ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM RAZEM -  ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Gmina Kraj (średnia) Powiat (średnia)
Województwo (średnia)

Liczba świadczeń

36

Id: 59146CE8-97A1-468F-A214-88946FD2D751. Projekt Strona 36



37

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA
(w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA

Liczba osób 1 1 540 1 416 1 416

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

Liczba osób 2 1 455 1 300 1 300

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 291 824 824

Wiek 0-17 4 365 334 334

Wiek produkcyjny * 5 841 736 736

Wiek poprodukcyjny ** 6 249 242 242

Liczba rodzin 7 909 824 824

Liczba osób w rodzinach 8 1 700 1 530 1 530

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)

Ogółem 9 829 652 652

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 113 392 392

Wiek 0-17 11 170 161 161

Wiek 18-59 12 371 322 322

Wiek 60 lat i więcej 13 175 169 169

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Liczba osób ogółem 14 1 094 1 019 1 019

Liczba rodzin 15 1 062 986 986

Liczba osób w rodzinach 16 1 999 1 824 1 824

KONTRAKT SOCJALNY

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 76 118 120

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem 18 84 135 137

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
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3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

Pomoc i wsparcie w gminie Czeladź z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń
pieniężnych uzyskały 902 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 725 osób. Odpłatność
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 121 osób. W gminie funkcjonowało 4
asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 68 rodzin. Poniżej prezentujemy w formie graficznej
i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin
wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
która jest filarem działań MOPS, realizuje także zadania z zakresu ustaw o:

- świadczeniach rodzinnych, 
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
- ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
- wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  Za życiem 
- realizacja wypłat świadczeń w ramach programu „Dobry start” 
- dodatkach mieszkaniowych, 
- prawo energetyczne (dodatek energetyczny), 
- systemie oświaty (pomoc materialna dla uczniów), 
- wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
- wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
- świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
- promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
- Karcie Dużej Rodziny, 
- finansach publicznych, 
dodatkowo: 
- realizuje projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
- koordynuje realizację prac społecznie użytecznych w gminie, 
- koordynuje działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy, 
- uczestniczy w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- uczestniczy w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
- realizuje przewozy osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy, 
- realizuje Program Rodzinka 2+, 
- realizuje Czeladzki Program Senior 60+, 
- prowadzi Klub Seniora „Wrzos” na ul. Zwycięstwa 6, 
- prowadzi zajęcia Kreatywnej Piaskownicy na ul. Zwycięstwa 6, 
- koordynuje zajęciami odbywającymi się w Pracowni Orange. 
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Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba asystentów rodziny w gminie 4 4 4 7 4

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny 109 72 66 87 62
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GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
(w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASIŁEK STAŁY

Liczba osób 1 177 183 183

Kwota świadczeń w złotych 2 857 136 846 974 846 974

W tym: (wiersze 3-6)

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących

Liczba osób 3 140 153 153

Kwota świadczeń w złotych 4 747 438 745 262 745 262

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie

Liczba osób 5 37 35 35

Kwota świadczeń w złotych 6 109 698 101 712 101 712

ZASIŁEK OKRESOWY

Liczba osób 7 539 448 448

Kwota świadczeń w złotych 8 1 041 868 745 684 745 684

W tym: (wiersze 9-16)

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia

Liczba osób 9 522 406 406

Kwota świadczeń w złotych 10 1 002 936 653 266 653 266

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby

Liczba osób 11 59 97 97

Kwota świadczeń w złotych 12 21 854 56 887 56 887

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności

Liczba osób 13 36 36 36

Kwota świadczeń w złotych 14 15 439 23 177 23 177

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Liczba osób 15 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 16 0 0 0

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b

Liczba osób 17 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM

Liczba osób 19 1 015 853 853

Kwota świadczeń w złotych 20 840 079 508 792 508 792

W tym: (wiersze 21 - 22)

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Liczba osób 21 286 271 271

Kwota świadczeń w złotych 22 95 460 104 400 104 400

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2

Liczba osób 23 0 0 0
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

POSIŁEK OGÓŁEM

Liczba osób 25 630 550 550

Kwota świadczeń w złotych 26 467 212 440 701 440 701

W tym: (z wierszy 25 - 26)

DLA DZIECI

Liczba osób 27 296 298 298

Kwota świadczeń w złotych 28 140 532 124 543 124 543

W tym (z wierszy 25-26):

POSIŁEK
świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

Liczba osób 29 587 522 522

Kwota świadczeń w złotych 30 392 663 356 197 356 197

W tym (z wierszy 29-30):

DLA DZIECI

Liczba osób 31 295 300 300

Kwota świadczeń w złotych 32 106 220 94 065 94 065

SCHRONIENIE

Liczba osób 33 43 62 62

Kwota świadczeń w złotych 34 256 147 344 640 344 640

UBRANIE

Liczba osób 35 0 0 0

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU

Liczba osób 37 9 7 7

Kwota świadczeń w złotych 38 15 716 11 350 11 350

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba osób 39 110 121 121

Kwota świadczeń w złotych 40 2 519 064 2 784 812 2 784 812

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 41 87 62 62

Liczba rodzin wspierających 42 2 2 2

Liczba asystentów rodziny 43 7 4 4

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w
złotych 44 488 568 770 298 770 298

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 1455 rodzin. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 93 rodziny (co stanowi spadek o 6 % w stosunku
do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia
wychowawczego wyniosła 12 608 613 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 569
200  zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 628 rodzin. W stosunku do
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roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 44 rodziny (co stanowi wzrost o 7,5% w stosunku do roku
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła
2 495 257,17 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 122 060,78 zł.
Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze.
Realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych związanych jest z prowadzeniem postępowań
administracyjnych w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych
i wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Przedmiotowe
zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi realizowane są w ramach Działu
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
Zasiłek dla opiekuna.
W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu oraz
wypłacie zasiłków dla opiekuna.
Przedmiotowa ustawa reguluje kwestie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna dla osób którym
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (DZ.U. Z 2013 rok, poz. 1548 oraz poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W latach 2012 -2014 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwała
pomoc w miesięcznej wysokości 100,00 zł w 2012 roku oraz w wysokości 200,00 zł miesięcznie
w latach 2013-2014. Przedmiotowa pomoc realizowana była na podstawie aktów wykonawczych
do ustawy z pomocy społecznej, mianowicie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia
2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz ze zmianami wynikającymi
z rozporządzeń zmieniających. W latach następnych występują wyrównania z lat poprzednich.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno w zakresie ustalenia
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów jak
również wszystkie ustawowe działania wynikające z ww ustawy prowadzone wobec dłużników
alimentacyjnych.
Świadczenie wychowawcze.
W dniu 01.04.2016 roku do systemu prawnego została wprowadzona ustawa o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku, poz.195). Ustawa wprowadza nowe
świadczenie - świadczenie wychowawcze. Celem wprowadzonej ustawy jest pomoc finansowa
kierowana do rodzin wychowujących dzieci do 18. roku życia, która ma zmniejszyć obciążenia
finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci oraz zachęcać do podejmowania decyzji o
posiadaniu większej liczby dzieci. Częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem
potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. Ustawa zmniejsza istniejące obecnie ekonomiczne
ograniczenia, w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na posiadanie potomstwa,
zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka.
„Za życiem”
W dniu 01.01.2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w
ciąży i rodzin Za życiem (DZ. U. z dnia 17 listopada 2016r., poz. 1860)
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a
także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość
dochodu. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
„Dobry start”
Świadczenie „Dobry start” zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 roku ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1061), na podstawie art. 187a ust.2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 998).
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki rządowego programu „Dobry start”ustanowionego
uchwałą Rady Ministrów (M.P .poz.514).
Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia
przez dziecko 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się do ukończenia 24 roku
życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.
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Dodatki mieszkaniowe.
Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób,
które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.
Dodatek energetyczny.
Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie art. 5c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 755 ) oraz obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia
23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja
2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r. (M.P. z 2018r. poz.450).
Prace społecznie użyteczne.
Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne to instrument rynku
pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się
pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź,
udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w formie
stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, w formie stypendiów i zasiłków szkolnych jest zmniejszenie różnic w dostępie do
edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje samotnemu rodzicowi,
rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę
otrzymują nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w
Polsce. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Czeladzki Program Senior 60+
Od 1 października 2015r.  Miasto Czeladź rozpoczęło realizację programu „Czeladzki Senior 60+”.
Jest on skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w Czeladzi. Program jest
jednym z elementów lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starszych.
Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące:
liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia
wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych,
dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych,
zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku
pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla
opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
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Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego.

Rok Liczba rodzin

2017 1 548

2018 1 455

Rok

2017 2018
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Liczba rodzin

Średnia liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych
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Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń.

Rok Wydatki

2017 13 177 813,00 zł

2018 12 608 613,00 zł

Rok

2017 2018
0,00 zł

1 999 999,99 zł

3 999 999,98 zł

5 999 999,97 zł

7 999 999,96 zł

9 999 999,95 zł

11 999 999,94 zł

13 999 999,93 zł

Wydatki

Świadczenie wychowawcze - kwota świadczeń
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Liczba rodzin

2014 2015 2016 2017 2018
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami 550 540 580 584 628

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
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Średnia liczba rodzin w roku

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami
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Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.

Rok Kwota

2014 2 033 282,00 zł

2015 1 980 365,00 zł

2016 2 334 064,30 zł

2017 2 373 196,39 zł

2018 2 495 257,17 zł

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
0,00 zł

499 999,99 zł

999 999,98 zł

1 499 999,97 zł

1 999 999,96 zł

2 499 999,95 zł

2 999 999,94 zł

Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
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Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla 
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które 
ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Liczba świadczeń

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 7 770 7 528 7 357 7 378 7 596

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 1 466 1 421 1 551 1 585 1 742

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

3 041 2 874 2 619 2 619 2 664

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 629 573 546 470 444

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

2 634 2 660 2 641 2 704 2 746

Świadczenie pielęgnacyjne 880 752 806 795 920

Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 45 51 42 39

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy

8 657 8 325 8 214 8 215 8 555

Rok
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Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...

Liczba świadczeń
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Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny 
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Kwota świadczeń

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 1 188 810,00 zł 1 151 784,00 zł 1 125 621,00 zł 1 128 834,00 zł 1 200 364,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka 224 298,00 zł 217 413,00 zł 237 303,00 zł 242 505,00 zł 275 136,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

465 273,00 zł 439 722,00 zł 400 707,00 zł 400 707,00 zł 420 726,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat 96 237,00 zł 87 669,00 zł 83 538,00 zł 71 910,00 zł 70 351,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w 
wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

403 002,00 zł 406 980,00 zł 404 073,00 zł 413 712,00 zł 434 151,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne 594 779,00 zł 895 094,00 zł 1 038 831,00 zł 1 109 389,00 zł 1 349 877,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 588,00 zł 23 400,00 zł 26 520,00 zł 21 082,00 zł 20 880,00 zł

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy

1 787 177,00 zł 2 070 278,00 zł 2 190 972,00 zł 2 259 305,00 zł 2 571 121,00 zł

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
0,00 zł

499 999,99 zł

999 999,98 zł

1 499 999,97 zł

1 999 999,96 zł

2 499 999,95 zł

2 999 999,94 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnos...
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepeł... Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która u...
Zasiłek pielęgnacyjny -  osobie niepełn... Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłe...

Kwota świadczeń
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba osób

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 384 372 349 313 290

Rok
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Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

Liczba rodzin

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 279 271 249 226 206

Rok
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego
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Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach. 

Kwota

2014 2015 2016 2017 2018

Ogólna kwota 
świadczeń z 
funduszu 
alimentacyjnego

2 012 751,00 zł 1 987 818,00 zł 1 873 167,00 zł 1 662 843,00 zł 1 553 495,00 zł

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
0,00 zł

399 999,99 zł

799 999,98 zł

1 199 999,97 zł

1 599 999,96 zł

1 999 999,95 zł

2 399 999,94 zł

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko
Udział rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących 
świadczenie.

Liczba rodzin pobierające 
świadczenia na pierwsze dziecko

Liczba pozostałych rodzin
Wskaźnik 

1 026 737 58%

58%

42%
Liczba
rodzin
pobierające
świadczenia
na pierwsze
dziecko

Liczba
pozostałych
rodzin
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INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba gospodarstw domowych 1 879 755 755

Kwota świadczeń w złotych 2 1 910 530 1 627 832 1 627 832

DODATKI ENERGETYCZNE

Liczba  gospodarstw domowych 3 196 171 171

Kwota świadczeń w złotych 4 11 806 11 932 11 932

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale
także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Czeladź
prowadzi działalność Dom Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka dla osób w
podeszłym wieku. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane
dotyczące tej placówki.
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Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na 
instytucję prowadząc w 2018 roku 

Jednostka INNY PODMIOT
PROWADZĄCY

- liczba 
jednostek

PODMIOT 
PROWADZĄCY
- GMINA - liczba

jednostek

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 1

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 0 0

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0 0

MIESZKANIA CHRONIONE 0 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 0 0

OŚRODKI WSPARCIA 0 0

RODZINNE DOMY POMOCY 0 0

DOMY POMOCY
SPOŁECZNEJ

KLUBY INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

OŚRODKI
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

RODZINNE DOMY
POMOCY

0

1

2

INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek
PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 
2018 roku.

Rodzaj placówki

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 48
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Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o
zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym
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Nasycenie usługami w DPS-ach.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych
w DPS i liczby oczekujących.

Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach 
wyrażony w %

Grupa osób 2016 2017 2018

ogółem 81,82 52,94 72,09

osóby w podeszłym wieku 81,82 52,94 72,09

osoby przewlekle somatycznie 
chore

osoby przewlekle psychicznie chore

osoby dorosłe niepełnosprawne 
intelektualnie

dzieci i młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie

osoby niepełnosprawne fizycznie

osoby uzależnione od alkoholu

2016 2017 2018
0,00

14,99

29,98

44,97

59,96

74,95

89,94

dzieci i młodzież niepełnosprawna intele... ogółem
osoby dorosłe niepełnosprawne intelekt... osoby niepełnosprawne fizycznie
osoby przewlekle psychicznie chore osoby przewlekle somatycznie chore
osoby uzależnione od alkoholu osóby w podeszłym wieku

Nasycenie usługami w DPS-ach
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Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 2018 roku .

Powiat
Ogółem

DOMY 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI 
SPECJALISTYCZNEGO 

PORADNICTWA

KLUBY 
INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ

MIESZKANIA 
CHRONIONE

OŚRODKI 
INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ

OŚRODKI 
WSPARCIA

RODZINNE 
DOMY 

POMOCY

Powiat bielski 
(śląskie)

10 1 0 3 2 0 4 0

Powiat bieruńsko-
lędziński

3 0 0 1 2 0 0 0

Powiat będziński 5 1 0 1 0 0 3 0

Powiat cieszyński 14 2 1 1 6 0 4 0

Powiat 
częstochowski

2 0 0 0 0 0 2 0

Powiat gliwicki 6 0 0 0 0 0 6 0

Powiat kłobucki 0 0 0 0 0 0 0 0

Powiat lubliniecki 3 1 0 0 0 0 2 0

Powiat m. Bielsko-
Biała

15 0 0 0 7 0 8 0

Powiat m. Bytom 16 0 0 1 5 1 9 0

Powiat m. Chorzów 11 0 0 1 2 0 8 0

Powiat m. 
Częstochowa

31 0 0 0 13 1 17 0

Powiat m. Dąbrowa
Górnicza

9 0 1 1 2 1 4 0

Powiat m. Gliwice 21 0 1 0 8 1 11 0

Powiat m. 
Jastrzębie-Zdrój

9 1 0 0 6 0 2 0

Powiat m. 
Jaworzno

10 0 0 0 3 1 6 0

Powiat m. Katowice 29 0 1 0 3 3 21 1

Powiat m. 
Mysłowice

10 0 0 0 2 1 7 0

Powiat m. Piekary 
Śląskie

5 0 0 1 0 0 4 0

Powiat m. Ruda 
Śląska

10 0 0 1 4 1 4 0

Powiat m. Rybnik 12 1 0 0 4 1 6 0

Powiat m. 
Siemianowice 
Śląskie

3 0 0 1 1 0 1 0

Powiat m. 
Sosnowiec

14 0 0 1 2 1 10 0

Powiat m. Tychy 10 0 0 0 3 0 7 0

Powiat m. Zabrze 13 0 0 1 5 0 7 0

Powiat m. 
Świętochłowice

6 1 0 0 0 0 5 0

Powiat m. Żory 12 1 0 0 6 1 4 0

Powiat mikołowski 2 0 0 0 1 0 1 0

Powiat myszkowski 5 0 0 0 0 0 5 0

Powiat pszczyński 1 0 0 0 0 0 1 0

Powiat raciborski 5 0 0 0 3 0 2 0

Powiat rybnicki 1 0 0 1 0 0 0 0

Powiat tarnogórski 19 0 0 0 15 0 4 0

Powiat 
wodzisławski

2 0 0 0 1 0 1 0

Powiat 
zawierciański

6 0 0 0 0 0 6 0

Powiat żywiecki 1 0 0 0 0 0 1 0

Powiat Ogółem
DOMY 

POMOCY 
JEDNOSTKI 

SPECJALISTYCZNEGO 
KLUBY 

INTEGRACJI 
MIESZKANIA 
CHRONIONE

OŚRODKI 
INTERWENCJI 

OŚRODKI 
WSPARCIA

RODZINNE 
DOMY 58
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SPOŁECZNEJ PORADNICTWA SPOŁECZNEJ KRYZYSOWEJ POMOCY

Powiat bielski 
(śląskie)

5 4 0 0 0 1

Powiat bieruńsko-
lędziński

1 0 0 0 0 1

Powiat będziński 5 1 0 2 1 1

Powiat cieszyński 11 8 0 0 0 3

Powiat 
częstochowski

4 3 0 1 0 0

Powiat gliwicki 6 5 0 0 0 1

Powiat kłobucki 2 0 0 0 0 2

Powiat lubliniecki 4 3 0 1 0 0

Powiat m. Bielsko-
Biała

5 4 0 0 1 0

Powiat m. Bytom 5 5 0 0 0 0

Powiat m. Chorzów 5 5 0 0 0 0

Powiat m. 
Częstochowa

5 4 0 0 0 1

Powiat m. Dąbrowa
Górnicza

3 1 0 2 0 0

Powiat m. Gliwice 3 3 0 0 0 0

Powiat m. 
Jastrzębie-Zdrój

0 0 0 0 0 0

Powiat m. 
Jaworzno

2 1 0 0 0 1

Powiat m. Katowice 4 3 0 0 0 1

Powiat m. 
Mysłowice

2 1 0 0 0 1

Powiat m. Piekary 
Śląskie

1 1 0 0 0 0

Powiat m. Ruda 
Śląska

7 5 0 0 0 2

Powiat m. Rybnik 3 0 0 3 0 0

Powiat m. 
Siemianowice 
Śląskie

4 2 0 0 1 1

Powiat m. 
Sosnowiec

2 2 0 0 0 0

Powiat m. Tychy 8 2 0 4 1 1

Powiat m. Zabrze 8 5 0 3 0 0

Powiat m. 
Świętochłowice

2 1 0 0 0 1

Powiat m. Żory 0 0 0 0 0 0

Powiat mikołowski 4 3 0 0 0 1

Powiat myszkowski 2 1 1 0 0 0

Powiat pszczyński 5 2 0 2 0 1

Powiat raciborski 6 3 0 0 1 2

Powiat rybnicki 1 1 0 0 0 0

Powiat tarnogórski 7 6 0 0 0 1

Powiat 
wodzisławski

7 2 0 2 0 3

Powiat 
zawierciański

4 1 0 2 1 0

Powiat żywiecki 1 1 0 0 0 0
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T.POWIATY
Liczba placówek
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 0 0 0

Liczba osób korzystających 2 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 3 0 0 0

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 4 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 5 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych) 6 0 0 0

W TYM (z wierszy 1-6):

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 7 0 0 0

Liczba osób korzystających 8 0 0 0

Liczba osób umieszczonych 9 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 10 0 0 0

Kadra placówek -  liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 11 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 12 0 0 0

DZIENNE DOMY POMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 0 0 0

Liczba osób korzystających 14 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 15 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 16 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0

KLUBY SAMOPOMOCY

Liczba miejsc w placówkach ogółem 18 0 0 0

Liczba osób korzystających 19 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 20 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 21 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych) 22 0 0 0

NOCLEGOWNIE i SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0

Liczba osób korzystających 24 0 0 0

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 25 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 26 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 27 0 0 0

OGRZEWALNIE

Id: 59146CE8-97A1-468F-A214-88946FD2D751. Projekt Strona 61



62

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 0 0 0

Liczba osób korzystających 29 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 30 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 48 48 48

Liczba osób korzystających 2 48 65 65

Liczba osób umieszczonych 3 9 17 17

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 4 5 3 3

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 5 3 5 5

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 6 32 34 34

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 7 2 115 532 2 334 795 2 365 510

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 8 0 0 0

Liczba osób korzystających 9 0 0 0

Liczba osób umieszczonych 10 0 0 0

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia
danego roku) 11 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 12 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 13 0 0 0

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0

Liczba osób korzystających 15 0 0 0

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Liczba osób korzystających 16 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 17 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 18 0 0 0

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Liczba miejsc w placówkach ogółem 19 25 24 24

Liczba osób korzystających 20 25 15 15

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 21 3 3 3

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 22 62 523 79 032 79 032
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 X X X

Liczba osób korzystających 24 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 25 X X X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 26 X X X

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO

Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 X X X

Liczba osób korzystających 28 X X X

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 29 X X X

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 30 X X X

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Liczba uczestników zajęć 31 0 0 0

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Liczba uczestników zajęć 32 19 0 0

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Liczba uczestników zajęć 33 0 0 0

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem
(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 34 0 0 0

Roczny koszt prowadzenia
i utrzymania placówek (w złotych) 35 0 0 0

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Liczba uczestników zajęć 36 0 0 0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Realizację poszczególnych zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi inicjują
pracownicy socjalni wykonujący pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i
rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami
w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Prowadzona
ze społecznością lokalną ma na celu zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i
organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W celu ustalenia sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin pracownicy socjalni przeprowadzają
wywiady środowiskowe. 
Struktura zatrudnienia pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czeladzi realizujących zadania pomocy społecznej w środowisku – stan na dzień 31.12.2018r.: 
starsi pracownicy socjalni – 13 
pracownicy socjalni – 5 
specjalista pracy socjalnej – 3 
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Pracownicy socjalni realizują pracę socjalną w punktach terenowych Zespołów Pracowników
Socjalnych mieszczących się: 
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1 – ul. 11 Listopada 8 – 5 osób, 
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2 – ul. Szpitalna 3– 4 osoby, 
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3 – Dehnelów 40 – 3 osoby, 
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4 – Zwycięstwa 6 – 3 osoby. 
Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi jest dostosowana do potrzeb
wynikających z realizowanych zadań. 
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 86 osób w tym: kadra kierownicza: 2
osoby, pracownicy socjalni: 21 osób, pozostali pracownicy: 65 osób. Spośród zatrudnionych w
ośrodku pomocy społecznej pracowników 57 posiada wykształcenie wyższe, 23 wykształcenie
średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 3  pracowników
socjalnych. Wśród pracowników 7 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.
Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników
jednostek pomocy społecznej w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika
specjalizacji pracowników socjalnych. 
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.

Liczba osób

Zatrudnieni 2016 2017 2018

Ogółem we wszystkich rodzajach placówek 119 118 119

Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy 2 11 2
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Liczba pracowników ogółem Kadra kierownicza

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby
zatrudnione
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Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.

Rok Wskaźnik

2014 4,76%

2015 9,52%

2016 12,50%

2017 13,64%

2018 14,29%

Rok

2014 2015 2016 2017 2018
0,00%

2,99%

5,98%

8,97%

11,96%

14,95%

Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I
lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich...
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Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 
pracownik socjalny na 50 rodzin i co najmniej 3 pracowników socjalnych.

Rok Czy spełniony 
warunek ustawowy 
dot. pracowników 

socjalnych

Liczba 
mieszkańców 

wg GUS

Liczba 
rodzin 

w 
gminie

Liczba 
pracowników 

socjalnych

2016 Tak 32 078 1 576 24

2017 Tak 31 901 1 479 22

2018 Tak 31 766 1 321 21
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6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny
kształtowało się na następującym poziomie: liczba wolontariuszy wyniosła 0 osób, w ramach
zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczce, prace interwencyjne i inne) pracowało 0 osób,
staże odbywały 4 osoby. 

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej nie został wyodrębniony zespół
pracy socjalnej i integracji społecznej. 

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
W gminie Czeladź środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w  2018 roku 40 701 622 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego
wzrósł o 1 268 507 zł. (co stanowi 3,11 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 24 178 903
zł. co stanowi 59,40% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc
społeczna wydatkowano 15 759 020 zł  co stanowi 38,72 % ogólnych wydatków w zakresie
polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 731 818 zł. co stanowi
1,8 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka
wychowawcza  wydatkowano 31 881 zł. co stanowi 0,08% ogólnych wydatków w zakresie
polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 
85501 - Świadczenie wychowawcze: 12 792 360 zł 
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 7 818 174 zł 
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 4 915 091 zł 

Id: 59146CE8-97A1-468F-A214-88946FD2D751. Projekt Strona 68



69

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(zadania własne i zadania zlecone)
W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

OGÓŁEM

OGÓŁEM ( działy) 1 39 433 115 40 701 622 41 299 868

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 35 381 227 36 068 861 36 538 741

851 - OCHRONA ZDROWIA

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 25 000 23 000 23 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 648 314 708 818 563 600

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 123 714 158 018 163 400

852 - POMOC SPOŁECZNA

85202 - Domy pomocy społecznej 7 2 115 532 2 334 795 2 430 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 194 734 210 543 216 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 118 334 132 543 132 000

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej

13 105 331 109 947 107 681
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 105 331 109 947 105 331

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 4 671 764 4 363 182 4 700 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 4 671 764 4 363 182 4 700 000

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 1 922 574 1 639 764 2 000 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 1 922 574 1 639 764 2 000 000

85216 - Zasiłki stałe 19 857 136 846 973 900 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 857 136 846 973 900 000

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 X X X

w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 X X X

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 4 602 020 4 915 091 4 882 000

w tym: w budżecie OPS/PCPR 24 4 602 020 4 915 091 4 882 000

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 27 554 498 632 363 630 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 554 498 632 363 630 000

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 488 123 460 597 599 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 488 123 460 597 599 000

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą)

33 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0

85295 - Pozostała działalność 39 262 604 245 765 325 400

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 218 644 173 365 262 000

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 41 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 0 0

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 0 0

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 45 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 0

85395 - Pozostała działalność
w zakresie polityki społecznej 47 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok oceny Prognoza
2019

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 49 47 784 31 881 113 955

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 43 829 31 881 110 000

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 51 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0

855 - RODZINA

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 13 357 161 12 792 360 13 400 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 13 357 161 12 792 360 13 400 000

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

55 7 504 801 7 818 174 7 505 000

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 7 504 801 7 818 174 7 505 000

85504 - Wspieranie rodziny 57 141 909 1 034 466 200 400

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 141 909 1 034 466 200 400

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 1 262 441 1 573 766 1 754 222

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów
dziecięcych 61 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 0

85508 - Rodziny zastępcze 65 172 340 325 017 274 600

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 172 340 325 017 274 600

85510 - Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 67 499 049 635 120 675 010

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 499 049 635 120 675 010

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na
realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w
konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji
programów osłonowych. W roku oceny gmina Czeladź uczestniczyła: w 2 projektach z EFS, na
łączną kwotę 837 716, 34 zł., które objęły 161 osób.

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. realizował projekt pt. „Edukacja Ludzi
SZukających Kompetencji - ELUSZEK. Program wsparcia rodzicielstwa” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.
Wartość projektu: 378 116,44 zł
Wkład Funduszu Europejskiego : 346 998,29 zł
Projekt „Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi współrealizował w 2018 roku ze
Stowarzyszeniem Twórczych Umysłów projekt pn. „Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji
Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
Wartość projektu: 459 599,90
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 436 619,90 zł (95 %)
Wkład własny Stowarzyszenia Twórczych Umysłów, 22 980,00 zł (5 %)
Termin realizacji projektu: 1 marca 2017 r.- 31 sierpnia 2018 r.
Cel projektu
Głównym celem projektu było zwiększenie poziom zdolności do zatrudnienia 40 osób (25K/15M)
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Czeladzi, poprzez rozwinięcie ich kompetencji
społecznych oraz zawodowych.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze
pomocy i wsparcia
W gminie Czeladź nie zlecono w 2018 roku organizacjom pozarządowym w trybie działalności
pożytku publicznego  umów/zleceń. 

10. Wnioski końcowe
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Czeladź za 2018 rok została przygotowana
na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem
systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i
monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących
jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są
materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z
planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do
sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
Rekomendacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi:
1. W związku z procesami demograficznymi odnotowuje się wzrost ilości osób znajdujących się
w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja ta wymaga dostosowywania infrastruktury do zwiększających
się potrzeb osób starszych. Niezbędne jest powoływanie klubów seniora i podejmowanie działań
aktywizacyjnych. Niewątpliwie oznacza to wzrost nakładów na realizację tych działań. Istotny
jest także rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (zarówno w zakresie wzrostu ich
jakości jak i dostępności) oraz stworzenie warunków dla systematycznego i trwałego rozwoju
wolontariatu. Rozwój tych form umożliwi zmniejszenie liczby osób umieszczanych w domach
pomocy społecznej, w których koszt pobytu jest bardzo wysoki.
2. W mieście Czeladź brakuje ośrodków dla osób bezdomnych. Usługi społeczne kierowane
do tych osób są kontraktowane poza gminą. Rekomenduje się utworzenie podmiotu, którego
działania będą ukierunkowane na rozwiązywanie problemów bezdomności (możliwość dokonania
czynności higienicznych, dostęp do miejsca noclegowego, odzieży, posiłku dla osób tego
pozbawionych).
3. W dalszym ciągu ważnym problemem społecznym rodzin z dziećmi jest ich niewydolność
wychowawcza. Takie rodziny muszą zostać objęte wsparciem asystentów rodziny, bowiem
pozostawienie rodzin bez pomocy może skutkować odbieraniem dzieci z rodzin biologicznych
i umieszczaniem w pieczy zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej
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wiążę się ze wzrostem wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Rekomendowane są
wszelkie działania służące udzieleniu wszechstronnej pomocy rodzinie niewydolnej opiekuńczo
– wychowawczo, tak aby mogła ona sobie poradzić z doznawanymi trudnościami i w efekcie
by nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz
działania profilaktyczne, służące wzmocnieniu więzi. Celem jest zwiększenie efektywności
oddziaływań w celu ograniczania umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Potrzeba zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej uzasadnia
konieczność utrzymania aktualnej liczby asystentów rodziny, a w przyszłości zatrudnienia
kolejnych asystentów rodziny. Ważną kwestią jest efektywne wykorzystanie możliwości
pozyskania środków zewnętrznych przy realizacji działań skierowanych do rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
4. W celu poprawienia jakości pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, konieczne
jest systematyczne szkolenie pracowników ośrodka pomocy społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz przeprowadzanie superwizji.
Od wysokiej jakości pracy oraz aktywności pracowników socjalnych, którzy wykonują bardzo
trudny zawód zależą wyniki działań pomocy społecznej, która zmierza poprzez udzielana pomoc
do usamodzielnienia korzystających z pomocy społecznej.
5. W celu poprawy warunków pracy pracowników Ośrodka rekomendowana jest modernizacja
infrastruktury budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27
(wymiana instalacji elektrycznej, informatycznej).
6. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, umożliwiających
funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa przez osoby
niepełnosprawne (w szczególności niepełnosprawne intelektualnie oraz z zaburzeniami
psychicznymi) rekomendowane jest utworzenie na terenie gminy mieszkań chronionych lub
podpisanie z inną gminą porozumienia w sprawie powierzenia innej gminie zadania w
zakresie prowadzenia mieszkań chronionych. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach
chronionych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
 

Mieszkanie chronione w szczególności:
 

•  zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego        
gospodarstwa domowego, 

•  pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego     
wchodzenia w  relacje i role społeczne, 

• umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności
prowadzenia  samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami
codziennego życia,  zarządzania posiadanymi środkami finansowymi, 

• stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych,
rodzinnych, 

• rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego, 
• umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i

prawidłowe  pełnienie ról społecznych, 
• uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań, 
• umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia

społeczeństwa. 
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Wartość wskaźnika barometru ubóstwa w wymiarze finansowym w poszczególnych 
gminach

Powiat Wskaźnik finansowy

Czeladź 0,46
Powiat (średnia) -0,01
Województwo (średnia) 0,00

74

Id: 59146CE8-97A1-468F-A214-88946FD2D751. Projekt Strona 74



Wartość wskaźnika barometru ubóstwa w wymiarze warunków życia w poszczególnych 
gminach

Powiat Wskaźnik finansowy

Czeladź -0,33
Powiat (średnia) 0,03
Województwo (średnia) 0,00
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Wartość wskaźnika barometru ubóstwa w wymiarze sytuacji na rynku pracy w poszczególnych 
gminach

Powiat Wskaźnik finansowy

Czeladź 0,58
Powiat (średnia) 0,05
Województwo (średnia) -0,00
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz

1508 z późn. zm.) gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej

sytuacji społecznej i demograficznej. Art 16a ust. 4 stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu

terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy ocenę zasobów pomocy

społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby

pomocy społecznej gminy Czeladź obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot finansujący i

realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz

ich rozkład ilościowy.

W związku z powyższym i z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku ustawowego zasadne jest

podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
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Projekt

z dnia  15 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 tj. z późn. zm.), art. 176 pkt 1 oraz 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 998 tj. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta 
Czeladź:

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 117E7A2C-0AFB-43AF-A301-063996980F9E. Projekt Strona 1



 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2019-2021 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

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

Niniejszy Program jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego na terenie miasta Czeladź 

od 2016 roku. Nadrzędną ideą programu jest przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej 

i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, którą należy promować i wzmacniać. Program został 

przygotowany na podstawie analizy sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016-2018 oraz prac Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czeladzi. 

Po dokonaniu przeglądu założeń i efektów Programu z lat 2016-2018 przyjęto zachowanie dotychczasowego 

układu dokumentu i nadanie takiej samej formy Programowi na lata 2019-2021. Wypracowana dotychczas 

struktura dokumentu programowego została oceniona pozytywnie, jako właściwa i zawierająca wszystkie 

wymagane elementy. Opracowany Program jest w pełni zgodny wymogami stawianymi w  ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zakres Programu koresponduje z kierunkami działań oraz celami przyjętymi w Strategii Rozwoju Miasta 

Czeladź do roku 2023. Proponowane działania koncentrują się na wspieraniu umiejętności wychowawczych 

rodziców oraz profilaktyce społecznej dzieci i młodzieży.  

Wszystkie działania skierowane do rodzin charakteryzują się: 

• wielowymiarowością i zintegrowanym podejściem, 

• podmiotowością rodziny i szacunkiem dla jej prawa głosu w sprawach polityki rodzinnej, 

• działaniami profilaktycznymi i zapewnieniem dostępu do powszechnych usług, 

• angażowaniem organizacji pozarządowych we wspieranie rodziny. 

Zakładane cele i rezultaty zostaną osiągnięte, jeśli planowane w ramach programu zadania będą 

uwzględniały zasadę interdyscyplinarności (realizacja działań przez różnych specjalistów reprezentujących 

różne instytucje), kompleksowości (rozpatrywanie problematyki jako kwestii złożonej) oraz ukierunkowane 

zostaną na skuteczne osiąganie jak najlepszych efektów.
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ZASOBY SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY  
 
Szczegółowe dane, dotyczące liczbowych wskaźników określających sytuację czeladzkich rodzin oraz 

realizacji zadań ukierunkowanych na ich wsparcie, zawierają przedstawiane na bieżąco Radzie Miasta 

sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niniejszy Program zawiera dane przedstawiające 

w zarysie sytuację rodzin oraz realizowane przedsięwzięcia będące zasobami Miasta Czeladź  

w obszarze ich wspierania. 

 

1. Ogólna sytuacja czeladzkich rodzin  
 
Gmina Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Powierzchnia miasta wynosi ok. 

1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi 30180 (dane z dnia 31.12.2018r.). Miasto sąsiaduje od północy 

i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu 

i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi. 

W Czeladzi mieszka 3 409 rodzin z dziećmi do 18 roku życia.  Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czeladzi w roku 2018 znajdowały się 824 rodziny, w tym 232 rodziny z problemami opiekuńczo 

- wychowawczymi. 

 
Wykres 2. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia w latach 2016-2018 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi oraz Sprawozdania MPiPS-03 

 
 Przedstawione dane statystyczne wskazują, że każdego roku liczba rodzin oraz osób korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej zmniejsza się. Wpływ na spadek tej liczby zapewne ma obniżenie stopy 

bezrobocia rejestrowanego w powiecie będzińskim w latach 2016 - 2018. 
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Wykres 3. Główne powody przyznania pomocy i wsparcia rodzinom w roku 2018 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 

 

Jak można zaobserwować bezrobocie i ubóstwo są najczęstszym powodem udzielania pomocy i wsparcia, 

następne plasuje się niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych.  Przyczyną złego funkcjonowania rodzin jest między innymi ubóstwo, będące 

następstwem bezrobocia i innych czynników dysfunkcyjnych takich jak: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, alkoholizm. 

 
 
Wykres 4. Inne powody udzielenia pomocy i wsparcia w roku 2018 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 
 
  Wskazane powyżej dysfunkcje bardzo często prowadzą do powstania problemu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Bezradność oznacza brak 

umiejętności sprawowania opieki nad dziećmi, niskie kompetencje wychowawcze, nieumiejętność 

prowadzenia gospodarstwa domowego. 

  Podobnych danych dostarcza Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2013 - 2020, z których wynika, że głównymi problemami społecznymi w powiecie są ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, które mogą prowadzić do występowania zjawiska wyuczonej 

bezradności i trudności opiekuńczo-wychowawczych. 

 

2. Charakterystyka działań świadczonych na rzecz czeladzkich rodzin  
   

Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej. 

 
W strukturach MOPS w roku 2018 zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, w tym: na umowę o pracę 

2 osoby; w ramach umów cywilno-prawnych 2 osoby.  

 

Zatrudnienie dwóch asystentów (etat i pół etatu) do czerwca 2018 roku było finansowane w ramach projektu  

pn. Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji - „ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostałe stanowiska dofinansowane 

były w  ramach Rządowego Programu z zakresu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. 

 

Każdy z asystentów rodziny współpracował średnio z 9 rodzinami. W 2018 roku współpracę z asystentami 

podjęło łącznie 68 rodzin. 

 
Do głównych zadań asystenta rodziny należało: 

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

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

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

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

• motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc  

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

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

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 
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• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny; 

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

 
W roku 2018 zakończono współpracę z 37 rodzinami, z tego w 27 rodzinach zrealizowano cele i osiągnięto 

efekty, a w 10 rodzinach zakończono współpracę z powodu braku gotowości do zmiany i nie zrealizowano 

zaplanowanych celów. Natomiast 1 rodzina zakończyła współpracę z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania.  

 

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

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

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta 

rodziny. 

Ogółem 68 

W
 t

y
m

  

Zobowiązane przez Sąd 3 

Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta 

rodziny. 

Do 3 miesięcy 6 

Powyżej 3 do 12 miesięcy 16 

Powyżej roku 46 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny 

zakończył współpracę. 

Ogółem 37 

W
 t

y
m

 Ze względu na osiągnięte cele 27 

Ze względu na zaprzestanie współpracy 10 

 

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

 
Asystenci rodziny w roku 2018 w zależności od potrzeb uczestniczyli w spotkaniach omawiających pracę  

z rodziną oraz w posiedzeniach Grup Roboczych związanych z problematyką przemocy w rodzinie. W skład 

zespołów i Grup Roboczych oprócz asystenta rodziny wchodzili pracownik socjalny, kurator społeczny lub 

zawodowy, pedagog szkolny, policjant/dzielnicowy. 

Celem pracy asystentów w ramach współpracy z rodzinami było zminimalizowanie obszarów dysfunkcji, 

zredukowanie niewydolności rodzin we wcześniej zdiagnozowanych sferach życia, w takim stopniu, by 

rodziny były przygotowane do rozwiązywania problemów we własnym zakresie lub przy niewielkim wsparciu 

ze strony pracowników różnych instytucji. Innymi słowy, celem wielopłaszczyznowych strategii 

podejmowanych przez asystentów rodzin było wzmocnienie kompetencji rodzin, tak by podejmowały 

samodzielne próby radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

 

W obszarze problemów opiekuńczo - wychowawczych podjęte działania zorientowane były na: pomoc 

dzieciom w odrabianiu lekcji, edukację w zakresie organizowania dzieciom czasu wolnego, modelowanie 

sytuacji wychowawczych, prowadzenie zabaw edukacyjnych itp. Deficyty w obszarze prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego były uzupełniane poprzez trening gospodarowania budżetem, 

umiejętności sprzątania, dbania o dom i higienę. Asystenci pomagali rodzinom również w sprawach 
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formalno-prawnych np. poprzez towarzyszenie w sądzie, w uregulowaniu spraw urzędowych,  

w przygotowaniu i wypełnieniu pism urzędowych itp. Asystenci angażowali się także w działania mające na 

celu poprawę sytuacji zdrowotnej rodzin poprzez edukację zdrowotną, motywowanie do podjęcia leczenia, 

w tym umawianie wizyt lekarskich oraz towarzyszenie rodzinom podczas badań/konsultacji. 

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

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej realizuje 

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

Cele: wspieranie rodzin przeżywających trudności wychowawczo-opiekuńcze, w tym szczególnie rodzin  

z problemem uzależnienia od alkoholu, profilaktyka, rozwój talentów i zainteresowań dzieci, pomoc 

w nauce oraz nabycie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego. 

Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z terenu Czeladzi, w szczególności z dzielnicy „Piaski”. 

Działania: organizacja zajęć sportowych, modelarskich, dziennikarsko-literackich, nt. sztuki interpretacji 

tekstów, z doradcą zawodowym, warsztaty psychoedukacyjne, z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, artystyczne i profilaktyczne „Kraina Świetlików” oraz pomoc w nauce.  

Partnerzy: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  

w Będzinie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej, Klub Seniora „Wrzos”. 

Rezultaty: w 2018 r. w zajęciach brało udział łącznie 31 dzieci.  

 

ELUSZEK - projekt współfinansowany z środków zewnętrznych. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 09.2016 r. do 08.2018 r. realizował projekt pn. 

Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji - „ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług 

społecznych – konkurs. 

Cele: upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie tworzenia 

i modyfikowania czynników ochronnych w kontakcie z dzieckiem. Główne obszary działań obejmowały: 

poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie sposobów budowania bezpiecznej relacji 

i interakcji z dziećmi, w tym czynników warunkujących właściwy rozwój emocjonalny dzieci. 

Odbiorcy: rodziny z dziećmi doświadczające różnych trudności w pełnieniu ról rodzicielskich z terenu Miasta 

Czeladź.  

Działania: indywidualne poradnictwo psychologiczne (282h), logopedyczne (253h), prawne (50h), mediacje 

rodzinne (50h), 2,5 dniowe wyjazdy terapeutyczno-integracyjne dla rodziców z dziećmi, trening relacji 

przywiązaniowej (194h), superwizja rodzinna (140h), superwizja ekspercka (40h), wyjścia edukacyjno-

integracyjne, zatrudnienie dwóch asystentów rodziny (1 etat i 1/2 etatu), superwizja pracy asystentów 

rodziny (50h), wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie (26.100 zł), zwrot kosztów 
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dojazdu (bilety KZK GOP). 

Rezultaty: wsparciem zostało objętych łącznie 121 osób (dorośli i dzieci). 

 
Wspieranie rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. 

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

• Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi zapewnia Zespół ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS.  

• Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 207/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., w którym określony 

jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie - to zespół osób delegowanych ze 

środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów 

przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji  

i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy 

sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez 

kreowanie lokalnej polityki wobec problemu, a także wypracowywanie procedur oraz standardów. 

Grupa Robocza, to zespół osób - przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia wykonujących zadania 

w ramach swoich obowiązków służbowych lub na podstawie porozumień. Grupa Robocza powoływana jest 

przez Zespół Interdyscyplinarny w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Udział w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny. 

Procedura „Niebieskie Karty” - to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

(MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, oświatę w celu lepszej 

ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”. 

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania do realizacji, których zobligowani 

są przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę. 

W 2018 roku rodziny, w których zostały rozpoczęte procedury „Niebieska Karta” składały się z 284 osób, 

wliczając w to osoby wobec, których zachodziło podejrzenie iż są sprawcami przemocy, w tym 100 kobiet, 

95 mężczyzn, 89 dzieci. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w ubiegłym roku wpłynęło 89 zgłoszeń dotyczących występowania 

przemocy w rodzinie oraz wypełniono 89 załączników Niebieska Karta – A: Policja 51, pracownicy MOPS 32, 

pracownicy oświaty 5, inne 1. 

Znacząca przewaga wszczętych procedur przez Policję wynika z faktu, iż w większości przypadków były 

rozpoczynane podczas interwencji funkcjonariuszy lub przy składaniu doniesienia o możliwości popełnienia 

Id: 117E7A2C-0AFB-43AF-A301-063996980F9E. Projekt Strona 9



10 

 

przestępstwa z art. 2017 KK. 

W ramach prowadzonych działań przez Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS   powołano 

89 Grup Roboczych oraz zorganizowano 293 posiedzenia. W 2018 roku członkowie Grup Roboczych skierowali 

26 wniosków o przymusowe leczenie do GKRPA, 20 zawiadomień do Prokuratury  oraz 15 wniosków o wgląd 

w sytuację malotetnich dzieci. 

Ponadto w wyniku realizowanych działań: 

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

•  jedna osoba została umieszczona w Areszcie Śledczym; 

• w siedmiu przypadkach Prokuratura Rejonowa jako środek zapobiegawczy wydała nakaz 

opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się i dozór Policji; 

• na mocy art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia  

i zdrowia troje dzieci zostało umieszczonych u innej rodziny zamieszkałej oddzielnie oraz dwoje  

w pieczy zastępczej. 

W 2018 roku oprócz wszczętych nowych procedur kontynuowane były 53 procedury NK  

z lat wcześniejszych. 

 

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych. 

Jednym z priorytetowych programów, który ma wesprzeć rodzinę w wypełnianiu jej funkcji, poprawić jakość 

życia jej członków i zwiększyć szanse rozwojowe dzieci jest realizowany od 2015 r. Program Pomocy dla Rodzin 

Wielodzietnych „Rodzinka 2 +”, przyjęty Uchwałą Nr  Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 maja 

2015 r. 

Program ten jest jednym z elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Czeladź. Wdrożenie 

go daje możliwość wsparcia czeladzkich rodzin, również przez lokalnych przedsiębiorców. Uruchomienie 

Programu tworzy podwaliny dla szeregu innych przedsięwzięć gminnych, których odbiorcami będą czeladzkie 

rodziny. Podejmowane działania lokalne będą wpływać na tworzenie pozytywnej atmosfery poszanowania i 

akceptacji wartości rodziny.  

Celami Programu są: budowanie przychylnego klimatu wśród lokalnej społeczności dla czeladzkich rodzin, 

kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, eliminowanie negatywnych stereotypów i propagowanie 

pomocniczości wśród mieszkańców Czeladzi oraz odciążenie domowych budżetów rodzin objętych 

programem.  

Każda czeladzka rodzina posiadająca kartę Rodzinka 2+ korzysta z wielu ulg, rabatów oferowanych przez 

Partnerów programu. Do udziału w programie pozyskiwani byli sukcesywnie Partnerzy zewnętrzni (podmioty 

gospodarcze, organizacje społeczne), aby poszerzać i urozmaicać pakiet ulg, które w rezultacie odciążą ich 

budżety rodzinne, zachęcą do korzystania z dóbr oferowanych przez Miasto, zaktywizują  

i zintegrują poprzez udział w organizowanych wspólnie wydarzeniach miejskich. 

W 2018 roku wydano 381 kart Rodzinka 2+.  

Od  2014 roku podpisano 47 porozumień z prywatnymi oferentami, którzy zapewniają dla Rodzin 2+ ulgi na 

zakup swoich produktów i usług. 
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Wspieranie i rozwój poradnictwa specjalistycznego i form rozwojowych dla rodzin. 

„Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi - Punkt konsultacyjno-interwencyjny dla dzieci i ich 

rodziców” (05.02. - 21.12.2018). 

Cele: zabezpieczenie dzieci i młodzieży przed dalszym krzywdzeniem i wtórną wiktymizacją poprzez 

udostępnienie bezpłatnej pomocy w ramach Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi oraz nawiązanie 

współpracy z instytucjami pomocy społecznej i oświaty w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny. 

Odbiorcy: rodzice, dzieci i młodzież z terenu Czeladzi. 

Działania: prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i interwencji kryzysowej (120h), 

oraz grupy edukacyjno-rozwojowej dla rodziców dzieci (60h) 

Rezultaty: wsparciem objętych zostało łącznie 70 osób, w tym: 51 osób dorosłych oraz 19 dzieci. 

 

„Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego”. 

Cele: minimalizacja kosztów emocjonalnych ponoszonych przez rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi 

zaburzeniami sfery emocjonalnej, w tym również dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.  

Odbiorcy: rodzice z terenu Czeladzi. 

Działania: zrealizowanych zostało 9 spotkań dla rodziców po 3h (łącznie 27h). 

Rezultaty: 10 osób wzięło udział w spotkaniach grupy. 

 

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

Cele: zintensyfikowanie działań pomocowych na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych przemocą poprzez 

wzmocnienie czynników ochronnych dzieci i redukowanie czynników ryzyka wystąpienia przemocy, wzrost 

efektywności w zakresie zapobiegania i wczesnej interwencji wobec przypadków przemocy wobec małych 

dzieci (4-6 lat), zwiększenie dostępu do treści profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych 

przemocą, wzrost umiejętności budowania rozwiązań społecznych i zawodowych. 

Odbiorcy: dzieci uczęszczające do czeladzkich przedszkoli, rodzice, nauczyciele oraz społeczność lokalna 

w zakresie realizowanych działań środowiskowych. 

Działania: organizacja alternatywnych form wsparcia środowiskowego, opracowanie i wdrożenie narzędzi 

do poradnictwa dostosowanego do specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży na podstawie metodyki „Krainy 

Świetlików” (30h), opracowanie modelu metodycznego sesji „Krainy Świetlików”, scenariuszy zajęć, 

merytorycznego opisu postaci „Krainy Świetlików” oraz bajek, przeszkolenie kadry przedszkolnej  

w zakresie realizacji programu „Kraina Świetlików” (30h), realizacja działań profilaktycznych  

w 8 przedszkolach (6 modułów tematycznych: potrzeba wsparcia; poczucie osamotnienia; poczucie 

bezradności; potrzeba miłości; poczucie odpowiedzialności; ujawnienie sekretu), stworzenie metodą 

rękodzielniczą 6 unikalnych postaci z „Krainy Świetlików”, prowadzenie superwizji dla nauczycieli,  

zorganizowanie cyklu warsztatów dla rodziców (36h). 
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Rezultaty: opracowano 1 narzędzie do realizacji działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, ponad 

150 dzieci wzięło udział w działaniach profilaktycznych realizowanych w przedszkolach, ponad 200 osób,  

w tym dzieci i młodzież wzięło udział w działaniach środowiskowych; 36 osób wzięło udział w warsztatach 

dla rodziców, przygotowano 10 nauczycieli do samodzielnego prowadzenia działań profilaktycznych, 

opracowano 1 zestaw materiałów edukacyjno-informacyjnych, zrealizowano 1 festyn i 2 happeningi 

promujące treści profilaktyczne w środowisku lokalnym.
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Poniższe tabele przedstawiają osiągnięte wskaźniki dla zadań zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2018 

roku. 

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

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

L.p.  Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki 

Okres realizacji 

2018 Podmiot realizacji 

1. Pomoc w integracji rodziny/organizowanie spotkań, warsztatów 

zapobiegających izolacji, pikników rodzinnych Liczba zrealizowanych działań 3 MOPS, NGO 

2. Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz 

podnoszenie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny 

Liczba warsztatów/szkoleń podnoszących 

kompetencje opiekuńczo wychowawcze 5 

MOPS, NGO 
Liczba osób objętych 

warsztatami/szkoleniami 119 

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

wspierania opiekuńczo-wychowawczego rodziny oraz Ośrodka Wspierania 

Dziecka i Rodziny w Będzinie Filia Czeladź 
Liczba dzieci objętych wsparciem  65 MOPS 

4. Zapewnienie opieki rodzinom przezywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny 

Liczba asystentów pracujących na rzecz 

rodzin 4 

MOPS 

Liczba rodzin, którym przyznano pomoc 

asystenta rodziny 68 
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5. Pomoc w nauce szkolnej dzieciom objętym wsparciem asystenta rodziny Liczba dzieci, które uzyskały pomoc 13 MOPS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań. 
 
 

Tabela nr 3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 
Cel 2: Zabezpieczenie potrzeb bytowych dziecka i rodziny. Poprawa funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 

L.p. Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki 
Okres realizacji 

2018 Podmiot realizujący 

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

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

3. 
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

wymagających wsparcia (kolonie, obozy sojoterapeutyczne, akcja lato, 

akcja zima) 

Liczba dzieci, która wzięła udział w 

wypoczynku 45 MOPS  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań. 
 
 

 

Tabela nr 4. Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców 
Cel 3: Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców 

L.p. Rodzaj podjętych zadań Wskaźniki 
Okres realizacji  

Podmiot realizacji 
2017 

1. 
Systematyczna praca asystentów z rodzinami 
wymagającymi wsparcia w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

Liczba podpisanych kontraktów/planów 

pracy 68 MOPS 

2. Organizowanie spotkań podnoszących kompetencje 

wychowawcze rodziców 
Liczba warsztatów/szkoleń podnoszących 

kompetencje opiekuńczo wychowawcze 5 MOPS, NGO 
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Liczba osób objętych 

warsztatami/szkoleniami 119 

3. Umożliwienie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego 
Liczba osób (rodziców i dzieci), którym 

udzielono poradnictwa psychologicznego 85 MOPS, NGO 

4. 
Wspieranie rodzicielstwa - realizacja rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej 

Rodziny oraz Miejskiego Programu Rodzina 2+ 
Liczba wydanych kart 381 UM, MOPS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań. 
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ADRESACI PROGRAMU 
 

Adresatami programu są: 

- rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Czeladź potrzebujące wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo 

- wychowawczej, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą 

współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi. 

REALIZATORZY PROGRAMU 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi - organizator pracy z rodziną, przy współpracy 

instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin z dziećmi. 

CEL GŁÓWNY 
 

Wzmacnianie rozwiązań sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny, 

w szczególności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE i OPIS DZIAŁAŃ 
 

1. Wspieranie rodzin we wzmacnianiu ich roli i funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

 

Lp. Działania Terminy Zakładane rezultaty 

1. 
Pomoc w integracji rodziny /organizowanie 
spotkań, warsztatów zapobiegających izolacji, 
pikników rodzinnych, projektów socjalnych 
itp. 

na bieżąco, wg potrzeb 

ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego 
rodzin  
z różnymi dysfunkcjami, 
uzależnieniami 

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

na bieżąco, wg potrzeb   

podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych 
rodziców 

3. 
Praca z rodziną również w przypadku 
czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną 

na bieżąco, wg potrzeb 

powrót dzieci z rodzinnej 
 i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej pod opiekę 
rodziców 

4. Opracowanie i wdrażanie projektów socjalnych 
i programów profilaktyczno - edukacyjnych dla 

na bieżąco, wg potrzeb 
wzrost aktywności rodzin 
rozwiązywaniu swoich 
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rodzin z dziećmi problemów socjalnych 

6. Pomoc w organizowaniu grup wsparcia dla 
rodzin borykających się z różnymi problemami 

na bieżąco, wg potrzeb 

podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych 
rodziców 

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

Lp. Działania Terminy Zakładane rezultaty 

1. Wsparcie finansowe i rzeczowe rodzin na bieżąco, zgodnie z 
ustawą o pomocy 
społecznej, o 
świadczeniach 
rodzinnych, o pomocy 
osobom uprawnionym do 
alimentów, o dodatkach 
mieszkaniowych i innych 
dopuszczalnych prawem 
źródeł, o pomocy 
państwa w wychowaniu 
dzieci - program 500+ 

zapewnienie dzieciom 
podstawowych warunków 
socjalno -bytowych w ich 
naturalnych rodzinach 

2. Objęcie dożywianiem dzieci i młodzieży w 
ramach realizacji rządowego programu "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" 

na bieżąco, wg potrzeb    
zapewnienie dzieciom  
ciepłego posiłku 

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

pochodzących  z rodzin wymagających 
wsparcia /kolonie, obozy socjoterapeutyczne, 
akcja lato, akcja zima/ 

na bieżąco, wg potrzeb    

Propagowanie 

alternatywnych 
sposobów spędzania 
wolnego czasu,  
wykorzystywanie 
możliwości 
psychofizycznych dzieci, 
integracja środowiska, 
przeciwdziałanie 
marginalizacji 

 

 
 
3. Podnoszenie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców 
 

Lp. Działania Terminy Zakładane rezultaty 

1. 
Systematyczna praca asystentów z rodzinami 
wymagającymi wsparcia w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczej 

na bieżąco 

podniesienie 
kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych 
rodziców 

2. 

Organizowanie spotkań podnoszących 
kompetencje wychowawcze rodziców 

na bieżąco, wg potrzeb 

podniesienie 

kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych 
rodziców 
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3. 
Umożliwienie dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego 

na bieżąco, wg potrzeb 

zwiększenie 
różnorodności                      
i dostępności usług dla 
rodzin z dziećmi 

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

Lp. Działania Terminy Zakładane rezultaty 

1. Rozwój konsultacji i poradnictwa 
na bieżąco, wg potrzeb 

zwiększenie dostępu do 
poradnictwa 
specjalistycznego 

2. Utworzenie placówki wsparcia dziennego 

2019 

poszerzenie 
specjalistycznej oferty 
kierowanej do dzieci i 
rodziców 

 
 

MONITORING PROGRAMU  
 
Realizacja działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Czeladź na lata 2019-2021 będzie monitorowana i ewaluowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czeladzi. Gromadzone będą informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą 

dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na 

określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. 

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami, fundacjami 

i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw. Gminny Program 

Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji                              

i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty 

zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający 

i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie 

efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych 

na ich realizację. Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych 

działań oraz doskonalenie dotychczas ustalonych. Wskaźnikami osiągnięcia poszczególnych celów 

szczegółowych będą dane liczbowe pozyskane w ramach realizacji poszczególnych działań: 

• liczba rodzin wymagających pomocy, 

• liczba rodzin, które korzystają z pomocy w integracji, 

• liczba oraz rodzaj działań na rzecz integracji rodziny, 

• liczba rodzin, które korzystają z porad udzielnych przez specjalistów oraz konsultacji, 

• liczba realizowanych projektów socjalnych i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla 
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rodzin i dzieci, 

• liczba zorganizowanych grup wsparcia, 

• liczba asystentów rodziny, 

• liczba rodzin z którymi pracuje asystent rodziny, 

• liczba rodzin, w których asystent zakończył pracę z rodziną z uwagi na osiągnięty cel, 

• liczba dzieci, którym zapewniono udział w zajęciach pozaszkolnych, w tym z elementami 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

• liczba dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia, którym zorganizowano różne 

formy wypoczynku, 

• liczba dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

• liczba dzieci powracających do rodziny naturalnej z pieczy zastępczej, 

• liczba dzieci   i młodzieży objętych pomocą w formie posiłku w szkole i przedszkolu. 

 

Roczne sprawozdania z realizacji programu będą przedstawiane Radzie Miasta w terminie                         

do 31 marca każdego roku. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Program jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Czeladź. Poszczególne podmioty 

odpowiadające za jego realizację mogą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe  

z administracji rządowej oraz innych źródeł, m.in. ze środków unijnych. Zgodnie z zapisami ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać 

dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych  

z zakresu realizacji zadań systemu pieczy zastępczej.  

Do podstawowych źródeł finansowania programów należą: 

• budżet Miasta Czeladź, 

• budżet państwa, 

• środki finansowe z funduszy unijnych pozyskane zarówno przez jednostki 
organizacyjne Miasta, jak i organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące 

projekty społeczne w partnerstwie z Miastem. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 998 tj. z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-
letnich gminnych programów wspierania rodziny.
Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, uchwala
gminne programy wspierania rodziny. (art. 179 ust. 2 ww. ustawy)
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
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Projekt

z dnia  15 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie przyjęcia i powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi 
w latach 2019 – 2021 projektu pt. „SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 tj. z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Czeladź:

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pt. „SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL 2014-2020) 
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 
poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. 

§ 2. Powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi realizację projektu pt. 
„SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju” w latach 2019–2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie 
społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego osób 
dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia z obszaru rewitalizowanego – Kolonia Saturn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Miasto Czeladź otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „SATURN-Czeladzka Planeta
Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
(RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
– ZIT.
Podmiotem upoważnionym do realizacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi.
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego osób dorosłych, dzieci oraz ich
otoczenia z obszaru rewitalizowanego – Kolonia Saturn. W ramach projektu 95 osób (70 kobiet, 25
mężczyzn) zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie.
W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania:
1. Program wsparcia rodzicielstwa dla rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
w tym objętych asystenturą rodzin.
2. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 374 066,00 złotych, w tym dofinansowanie: 1 277 881,38 złotych,

wkład własny: 96 184,62 złotych.
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Projekt

z dnia  15 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie uchwalenia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2017-2018 i 2019- 2022"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2019 r. poz.506), w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na lata 2017-2018 i 2019-2022”, poprzez nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃWODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH
Czeladzkich Wodociągów Spółka z o.o.

na lata 2017-2018 i 2019-2021

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .................... 2019 r.
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WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizacje budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i

urządzeń kanalizacyjnych , ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod

odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i

niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został

opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 Ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań

technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust.2 Ustawy określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenia ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.

Wykonując wyżej cytowane zapisy przedstawiamy plan rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych na okres 2017-2018 i 2019-2021. Plan określa łączną planowaną wielkość

nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2017-2018

z perspektywą do 2022 r., pozostałe środki zostaną skierowane głównie na budowę i modernizację obiektów

i urządzeń przedsiębiorstwa.

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Celem działania Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. w Czeladzi jest wykonywanie zadań bieżącego i
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nieprzerwanego zaspokajania potrzeb zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Czeladź, a
w szczególności:

a) Zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,

b) Odbiór ścieków posiadanymi urządzeniami,

c) Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych,

d) Racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi zgodnie

z udzielonymi pozwoleniami wodno-prawnymi,

e) Prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodno-

kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym

zakresie,

f) Prowadzenie badań oraz analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w całym

procesie technologicznym, celem kontroli jakości dostarczanej do mieszkańców miasta

wody,

g) Wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz

innych usług w zakresie gospodarki ściekowej,

h) Ścieki z terenu Gminy Czeladź są przyjmowane przez dwie oczyszczalnie ścieków

tj. Os Radocza II w Sosnowcu oraz Os Siemianowice Centrum w Katowicach. ZIK Sp. z o.o.

posiada umowy na odbiór ścieków.

i) W ramach przedstawionego zakresu Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. będą prowadzić

działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

obejmujące:

· urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,

· sieć wodociągową będącą w posiadaniu Spółki do granicy eksploatacji,

· sieć kanalizacyjną będącą w posiadaniu Spółki do granicy eksploatacji,

· zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim

ciśnieniem oraz odbiór ścieków,

· zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

· zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody

Ponadto Spółka prowadzić będzie:

· montaż wodomierzy,

· wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz

uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie,

· wykonywanie odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy

domowych,

· wykonywanie usług udrażniania ciągów kanalizacyjnych i przyłączy poza granicami

eksploatacji

· świadczenie usług przebudowy i rozdziału węzłów wodomierzowych

· pełnienie nadzorów branżowych,

· odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) mieszkańców miasta

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.
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Rozwój miasta Czeladź przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania ilościowego i

jakościowego na usługi w zakresie zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków do sieci

kanalizacyjnej, wymusza podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy oraz modernizacji układu sieci

wodociągowej.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych, mających wpływ na rozbudowę oraz poprawę stanu

technicznego sieci wodociągowej przyczyni się do poprawy jakości dostarczanej wody oraz do udostępnienia

nowych terenów inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez

podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

Planowana jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ewentualne rozszerzenie systemu

monitoringu GPRS pracy obiektów z przekazywaniem informacji o stanie urządzeń do centralnej

dyspozytorni, która wizualizuje monitorowane obiekty.

Planowane inwestycje obejmują zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w terenach wymagających

kompleksowego uporządkowania przy współdziałaniu z MZGK Czeladź.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków.

Ważnym aspektem w działalności statutowej Spółki polegającej na dostawie wody są nieuniknione

straty wody podawanej do sieci wynikające w szczególności z awaryjności sieci.

Spółka podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania nadmiernych strat wody poprzez wdrażanie

systemów kontroli i analizy strat wody oraz programów eksploatacyjnych i modernizacyjnych.

W celu zmniejszenia strat powodowanych różnymi czynnikami Spółka zamierza zintensyfikować

działania polegające na:

· Kontroli wycieków za pomocą urządzeń mierzących wartości natężenia szumów

występujących na sieci wodociągowej (tzw. loggery, korelatory)

· Bieżącym kontrolowaniu wodomierzy,

· Remontach, konserwacji oraz wymianie nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach

remontu sieci wodociągowej,

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

· uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania infiltracji ścieków,

· poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków,

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 1.

5. Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych
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Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 przewiduje sfinansowanie

zadań objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

· środki WFOŚiGW

· środki PFOŚ

· środki własne

· kredyty

· leasing

· inne

Zakres rzeczowy zadań ujętych w niniejszym planie inwestycyjnym będzie sukcesywnie realizowany

koncentrując działania Spółki na pozyskaniu finansowania zewnętrznego przy zabezpieczeniu środków

własnych.
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LP NAZWA
ŹRÓDŁO
FINANSO
WANIA

Zakres
rzeczowy

śr. własne 2 872 324 20 334 225 4 854 854 1 242 026 876 099 736 075 3 003 969

kredyt bank 0 10 586 999 0 2 194 877 2 942 847 5 258 475 0

WFOŚ/FS 323 460 2 051 460 0 323 460 0 0

śr. własne 901 610 1 719 571 506 586 564 981 385 116 98 000 0

kredyt bank 0 2 700 000 0 0 1 818 000 882 000 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

1a

 sieci wod-kan
ul.Spacerowa

do ul. Orzeszkowej
(ul. G.Zapolskiej i

A.Asnyka)

w-680m, ks-
340m; dok.
+rbm

211 329 404 935 346 347 0 0

1b

sieć wodociągowa
osiedle przy

ul.Staropogońskiej dz.
13/4 i 14/4
(do 8 bud.)

w-98,7m

0 20 000 20 000 0 0

1c
kanalizacja sanitarna

od ul. Gdańskiej
do ul. Będzińskiej KS- 135m  dok.

+ rbm

0 105 800 5 800 0 0

1d
wodociąg od ul.
Gdańskiej do ul.

Będzińskiej
W- 100m;
dok.+rbm

6 300 21 739 15 439 0 0

1e
kan. Sanit. + wodociąg
terenów mieszk. przy

ul. Mysłowickiej KS-800m; W-
800m dok.+rmb

0 1 500 000 0 0 1 500 000

1f
sieci wod-kan w ul.

Jagodowej (Deweloper) W-733,1 m, KS-
733,5m

330 000 330 000 119 000 211 000 0

2021

               WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI   URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. w Czeladzi na lata 2017-2018 i  2019-2021 z uwzględnieniem inwestycji Gminnych i założeń MZGK. (WPI) akt. 14.05.2019 r.

WARTOŚĆ 2017-2018 WARTOŚĆ CAŁKOWITA
Wykonano do końca

2017
2018 2019 2020

3 003 9695 994 550

980 000

3 818 9463 760 363

564 981 2 203 116

4 854 854

506 586

0

ZIK Sp. z o.o.

3 195 784 32 972 684

1
Uzbrojenie terenów

budownictwa
mieszkaniowego

901 610 4 419 571

200 000

0

200 000
KS- 593m; W-

404m

200 0001g
sieci wod-kan w

ul. Siemianowickiej
(Deweloper)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

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

Id: C7F95D40-5130-4D09-B93D-D94158A3E99F. Projekt Strona 1



1j
sieci wod-kan
w ul. Chmielnej
(Deweloper)

w - 375 mb
ks - 420 mb

128 981 128 981 0 128 981 0 0 0

1k
sieci wod-kan w ul.

Robotnicza/Wiosenna
(Deweloper)

w - 336 mb
ks - 257 mb

0 99 909 0 0 99 909 0 0

01 500 000 0

520 000 980 000

0

KS-1000m; W-
600m

dok.+rmb

w-150 mb

0

25 000 25 000 0 25 000

1h
sieci wod-kan
w ul. Rolniczej
(Deweloper)

1i

sieć wodociągowa osiedle
pomiędzy

ul.Staropogońską
i ul. 3 Szyb
(do 13 bud.)
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1l
sieci wod-kan w
ul.Orzeszkowej
(Deweloper)

w - 110 mb
ks - 280 mb

0 83 207 0 0 83 207 0 0

śr. Własne 68 535 3 500 000 0 68 535 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 228 984 276 984 249 984 0 27 000 0 0

kredyt bank 0 243 000 0 0 243 000 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne W 0 932 113 23 800 0 0 0 908 313

kredyt bank 600 mb 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS dok.+ rbm 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne
W śr. 125mm-242

mb 0 43 983 6 000 0 37 983 0 0

kredyt bank śr. 63mm-47 m 0 341 847 0 0 341 847 0 0

WFOŚ/FS dok.+rbm 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 292 275 0 0 70 000 222 275 0

kredyt bank 0 2 000 475 0 0 0 2 000 475 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 0 27 300 0 0 0 0

kredyt bank 2 194 877 2 194 877 0 2 194 877 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 20 500 92 500 35 500 0 0 57 000 0

kredyt bank 0 513 000 0 0 513 000 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 187 792 187 792 163 022 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0
śr. Własne 0 3 399 782 2 002 180 0 0 0 0
kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0
śr. Własne 0 2 010 829 340 142 0 0 0 0
kredyt bank 0 0 0 0 0 0
WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 432 000 0 0 0 0 0
kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0
WFOŚ/FS 0 1 728 000 0 0 0 0 0

śr. Własne KS-2341,5m 0 2 368 681 340 125 0 0 0 2 028 556

kredyt bank W-220m 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 353 970 353 970 25 300 328 670 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 6 300 24 352 24 352 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

sporządzenie
dokumentacji+rbm
e zakresie budowy

stacji iinstalacji
68 535 3 500 000 0 68 535 0 0 0

249 984

W-1050m

228 984 519 984 0 270 000 0 0

932 1130 23 800 0 0 908 313

5

2
Stacja zmiękczania

wody ze zbiornikiem
przy ul. Staszica

3
Wodociąg

w ul. Będzińskiej
śr. 300mm

4
Wodociąg

w ul. Reymonta
Górna Węgroda

Wodociąg
w ul.

M.C.Skłodowskiej 
0 385 830 6 000 0 379 830 0 0

00 70 000 2 222 750

00 02 194 877

0 0 570 000 0

02 292 750

2 194 877 27 300

1 935 000 35 500

187 792 163 022 0 0 0 0

02 002 180 0 0 0

340 142 0 0 0 0

00 0 0

0 0 0 2 028 556

328 670 0 0 0

W-100m

0 2 368 681 340 125

KS-250m, w-
430m

353 970 353 970 25 300

6 300 24 352 24 352 0 0 0 0

ks-1385,0m,
w-660m

KS-2805,2m;
W-1126,1

3 399 782

KS- 1264,5m;
W-929,5m

0 2 010 829

0 2 160 000 0

Przebudowa wod-kan
w ul. Węglowej

Wodociąg
w ul. Letniej

14

12*

13

15

6

 Piaski Zachodnie- ul. 3-go
Kwietnia, Mickiewicza,
Kościuszki, Sikorskiego,

Szybikowa 

7
 Piaski Zachodnie-

ul. Betonowa

8
 Przedmieście Bytomskie
ul. Bytomska, Przełajska,

Kilińskiego, Niwa

9

Przebudowa wod-kan w
ul.Nowopogńskiej (od

ronda do granicy z
Sosnowcem)

10*

Kanalizacja Dolna
Węgroda zad. I (ul. Łączna,
Ślepa, Lotnicza, Chopina,

Nowa, Katowicka)

11*

Kanalizacja Dolna
Węgroda zad. II

Kanalizacja ul. Zacisze,
Niecała, Polna

 Rondo Katowicka-
Dehnelów-sieci wod-kan

w ul. Reymonta, Katowicka

Kanalizacja Dolna
Węgroda zad. III

ul. Buczka, Borowa,
Poniatowskiego (stara

zabudowa), Piastowska,

sporządzenie
dokumentacji+rb

m w zakresie
ks.+w 0

sporządzenie
dokumentacji+rb

m w zakresie
ks.+w 2 194 877

ks- 5 400 m +
w

20 500

w-128m;  KS-
300m

187 792

0
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WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

W-100m

6 300 24 352 24 352 0 0 0 0

Wodociąg
w ul. Letniej

15
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śr. Własne 538 579 538 579 538 579 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 58 275 58 166 58 275 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 89 846 89 846 89 846 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 77 572 338 571 338 572 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 85 291 85 291 85 291 0 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 81 500 81 500 0 81 500 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 35 940 35 940 0 35 940 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 323 460 323 460 0 323 460 0 0 0

śr. Własne 35 000 95 000 0 35 000 60 000 0 0

kredyt bank 0 540 000 0 540 000 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 91 000 0 0 40 000 51 000 0

kredyt bank 0 459 000 0 0 0 459 000 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 156 000 0 0 156 000 0

kredyt bank 0 1 404 000 0 0 0 1 404 000 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 21 200 0 0 194 000 0 0

kredyt bank 0 190 800 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0

359 400359 400 0

635 000 0 35 000 600 000 0 0

058 166 58 275 0 0 0

89 846 89 846 0 0 0 0

KS - 100

W -375m

89 846

ustal.
zakres

77 572

W-173m

85 291

81 500 81 500 0 81 500

00 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19

18
R

Remont
wodociągu

w ul. Tuwima

Górna Węgroda
Kanalizacja  w ulicy
Katowickiej - odc. od
UM do ul. Staszica,

ul. Żabia 338 571 338 572 0

85 291 85 291 0

550 0000 0 0 40 000 510 000 0

8 0000

01 560 000 0 1 560 000 0

72 000 0 72 000

w - 567 m

Zabudowa
rozdrabniarek

odpadów
ściekowych,

wymiana szaf 359 400

Proj. + rbm

35 000

1000 m
kanalizacji

sanitarnej +
pompownia

ścieków - proj.
+  rbm

w - 500 mb
ks - 420 mb

0

ilość wałzów
- 30 szt.

72 000

0 212 000 0 0 194 000

20
R

21

Remont wodociągu
w ul. Kombatantów

w Czeladzi

Przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej

w ul. Francuskiej
w Czeladzi

22

Modernizacja
przepompowni ścieków

"KSL"
przy ul. Katowickiej

w Czeladzi

29
R

ks - 20 m

8 000 8 000

ks - 20 m

8 000 8 000 0 8 000

23

25

ul. Nowopogońska -
zmiana odprowadzenia
ścieków z oczyszczalni

w Sosnowcu na
Katowice

24

Kanalizacja sanitarna w
Parku Grabek

uwzględniająca
podłączenie Basenu, ul.
Legionów, ul. Górniczą

oraz ul. Miłą

Budowa sieci kanalizacji
santarnej oraz

przebudowa wodociągu w
ul. Reymonta.

26
R

Naprawa studni
kanalizacyjnych -

regulacja włazów na
terenie miasta

27
R

Remont sieci
wodociągowej
w ul. Wspólnej

28
R

Remont kanalizacji
sanitarnej w ul.

Sportowej 

Remont kanalizacji
sanitarnej
w ul. Auby

Remont kanalizacji
sanitaranej

w ul. Kosmonautów
KS- 596m

538 579 538 579 538 579 0 0 0 0

16
R

17

Remont kanalizacji
sanitaranej i wod.
w ul. Lwowskiej -
Gimnazjum nr 3

W- 57m;
KS- 106m

58 275
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kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 94 000 0 0 0 94 000 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 67 100 0 0 0 0 67 100

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 57 800 0 0 0 57 800 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
R

29
R

30
R

w - 250 m

0 67 100 0 0 67 100

ks - 20 m

8 000 8 000 0 8 000

w - 360 m

0 94 000 0 0 94 000

32
R

Remont sieci
wodociagowej
w ul. Rolniczej

w - 200 m

0 57 800 0 0 57 800

Remont kanalizacji
sanitarnej
w ul. Auby

Remont sieci
wodociągowej
w ul. Zielonej

Remont sieci
wodociagowej
w ul. Bocznej
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śr. Własne 39 400 39 400 0 39 400 0 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

śr. Własne 0 62 000 0 0 62 000 0 0

kredyt bank 0 0 0 0 0 0 0

WFOŚ/FS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*

R

33
R

Remont sieci
wodociagowej

w ul. Powstańców
Śląskich

w - 165 m

39 400 39 400 0 39 400

34
R

Remont sieci
wodociagowej

w ul. Orzeszkowej
w - 155 m

0 62 000 0 0 62 000

realizacja zadania w przypadku budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Dehnelów-Katowicka-Reymonta

remont istniejących sieci wod - kan
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Projekt

z dnia  9 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14, art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. z poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 4a, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje

§ 1. Przekazać środki finansowe dla Policji w wysokości 25 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 
ust 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Komisariatu Policji 
w Czeladzi, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane z budżetu Miasta na 2019r.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez  
Burmistrza Miasta Czeladź z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców należy podjąć działania mające na celu poprawę

bezpieczeństwa w niektórych rejonach miasta. Działania te miałby polegać na dofinansowaniu przez Miasto

Czeladź dodatkowych patroli policyjnych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 161 z późn. zm.). Rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym

między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe

stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za

czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2.
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Projekt

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

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 167 arkusz mapy 
21 o powierzchni 0,0321 ha położonej przy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki  167 arkusz mapy 
21 o powierzchni 0,0321 ha położonej przy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Do zbycia przeznacza się nieruchomość gminną oznaczoną numerem działki 167 arkusz mapy 21 o
powierzchni 0,0321 ha położonej przy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi . Działka stanowi własność Gminy
Czeladź i prowadzona jest dla niej księga wieczysta KA1B/00015459/3. Na działce znajduje się fragment
budynku gospodarczego z działki sąsiedniej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nie graniczy z innymi działkami stanowiącymi własność
Gminy Czeladź. Sprzedaż działki zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

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

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

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

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy 

Czeladź

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Czeladź § 
3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Wyceny, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się w przypadku, gdy przedmiot 
wkładu stanowi rzecz ruchomą i posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego miasta, jest 
efektem zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje 
możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość wkładu 
określa się na podstawie wartości księgowej netto.”

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204
ze zm.) każda nieruchomość podlegająca zbyciu przez Gminę, bez względu na formę zbycia, wymaga
sporządzenia wykazu nieruchomości. Jednym z elementów wykazu jest podanie ceny nieruchomości. Art.
67. ust 1 ww. Ustawy stanowi, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a art. 4 ust. 6
wyjaśnia pojęcie wyceny nieruchomości, przez które należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego
dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Art. 156 ust .1 określa, że rzeczoznawca majątkowy
sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Dlatego właściwym
jest dokonanie zmiany w uchwale Nr XXII/301/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 lutego 2016 r. w
sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy
Czeladź, którego pierwotna treść brzmiała: „Wyceny, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się w przypadku,
gdy przedmiot wkładu posiada wartość księgową jako składnik mienia komunalnego miasta, jest efektem
zakończonego zadania inwestycyjnego, został nabyty na podstawie umów lub faktur, bądź też istnieje
możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. W tych przypadkach wartość
wkładu określa się na podstawie wartości księgowej netto.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g 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 określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania

udziałów i akcji przez wójta."
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Projekt

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

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

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

w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  w drodze bezprzetargowej nieruchomości, 
dotychczasowym dzierżawcom,  na podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na 

czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących:

1. część działki nr 4/82 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone (27m2), składowe  (3m2) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.

2. działkę nr 130/8 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 127m2, położonej przy ul. Żytniej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 12m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

6. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 18m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

7. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 13m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Tereny będące przedmiotem niniejszej uchwały opisane w punktach 1 i 2, wykorzystywane na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych włączone są ogrodzeniami do posesji
stanowiących własność dzierżawców. Tereny wydzierżawiane pod garaże opisane w punktach 3, 4, 5, 6 i 7
zabudowane są obiektami blaszanymi.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. W
związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 4/82 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi,

na cele: tereny zielone (27m2), składowe (3m2)
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2. działkę nr 130/8 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 127m2, położonej przy ul. Żytniej w Czeladzi, na cele:

tereny zielone

3. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż
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4. część działki nr136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 12m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,

5. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż Czeladzi, na cele: pod garaż
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6. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 18m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,

7. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 13m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,
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Projekt

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

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości, 
dotychczasowym dzierżawcom,  na podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na 

czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, nieruchomości 
stanowiących:

1. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 183m2, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 
w Czeladzi, na cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 66/2 arkusz mapy nr 39, o powierzchni 18m2, położonej przy ul. Węglowej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

1. Teren opisany w punkcie 1 projektu uchwały, wykorzystywany jest przez dzierżawcę od 2007r. na cele:

ogródek. Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa dzierżawy

zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,

bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu

dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku

przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. W

związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umowy dzierżawy, zasadne jest

podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, części działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o

powierzchni 183m2 na okres 3-ch lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
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2. Teren opisany w punkcie 2 projektu uchwały, wykorzystywany przez dzierżawcę od 2007r. na cele: pod

garaż, zabudowany jest blaszanym obiektem. Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego

terenu; ponadto umowa dzierżawy zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za

porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w

przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu

publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem

zadań własnych Gminy. W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia

umowy dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, części działki

nr 66/2 arkusz mapy nr 39, o powierzchni 18m2, na okres 3-ch lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
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Projekt

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

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości, 
dotychczasowym dzierżawcom,  na podstawie kolejnych umów zawieranych po umowach zawartych na 

czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są  te same nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących:

1. część działki nr 67/3 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Szkolnej w Czeladzi, na 
cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 40m2, położonej przy ul. Szkolnej w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. część działki nr 2/133 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 55m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4. część działek nr 62/23 i nr 62/24 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 27m2, położonych przy ul. Tuwima 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5. część działki nr 75/82 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. Armii Krajowej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

6. część działki nr 64/44 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

7. część działki nr 67/66 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 47m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

8. część działki nr 67/43 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 52m2, położonej przy ul. Waryńskiego 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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9. część działki nr 268/34 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Reymonta 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

10. część działek nr 71/91 i nr 71/90 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 45m2, położonych przy ul. Tuwima 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

11. część działki nr 71/95 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

12. część działki nr 71/95 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

13. część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

14. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 40m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

15. część działki nr 73/62 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. Armii Krajowej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

16. część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, 
na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

17. część działki nr 64/42 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. 11 Listopada 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

18. część działki nr 75/73 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. 11 Listopada 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

19. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 60m2, położonej przy ul. Szpitalnej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

20. część działki nr 73/71 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. Waryńskiego 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

21. część działki nr 104/42 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 32m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

22. część działki nr 62/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. 11 Listopada 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

23. część działki nr 210/26 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 54m2, położonej przy ul. Szpitalnej 
w Czeladzi, na cele: składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Tereny będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane na cele składowe, zabudowane są
obiektami śmietnikowymi. Obiekty te są niezbędnym elementem infrastruktury dla przyległych budynków
wspólnot mieszkaniowych.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy

zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,

bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu

dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku

przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. W

związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest

podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz

dotychczasowych dzierżawców tj. wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 67/3 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Szkolnej w Czeladzi,
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2. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 40m2, położonej przy ul. Szkolnej w Czeladzi,

3. część działki nr 2/133 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 55m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w

Czeladzi,
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4. część działek nr 62/23 i nr 62/24 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 27m2, położonych przy ul. Tuwima w

Czeladzi,

5. część działki nr 75/82 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. Armii Krajowej w

Czeladzi,
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6. część działki nr 64/44 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi,

7. część działki nr 67/66 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 47m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi,
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8. część działki nr 67/43 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 52m2, położonej przy ul. Waryńskiego w

Czeladzi,

9. część działki nr 268/34 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. Reymonta w

Czeladzi,

Id: 96A66C63-F028-48AD-A666-3DDB4A638044. Projekt Strona 5



10. część działek nr 71/91 i nr 71/90 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 45m2, położonych przy ul. Tuwima

w Czeladzi,

11. część działki nr 71/95 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi,
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12. część działki nr 71/95 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi,

13. część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 30m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi,
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14. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 40m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi,

15. część działki nr 73/62 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. Armii Krajowej w

Czeladzi,
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16. część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. 17 Lipca w Czeladzi,

17. część działki nr 64/42 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. 11 Listopada w

Czeladzi,
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18. część działki nr 75/73 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 42m2, położonej przy ul. 11 Listopada w

Czeladzi,

19. część działki nr 69/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 60m2, położonej przy ul. Szpitalnej w

Czeladzi,
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20. część działki nr 73/71 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 45m2, położonej przy ul. Waryńskiego w

Czeladzi,

21. część działki nr 104/42 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 32m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi,
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22. część działki nr 62/22 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 50m2, położonej przy ul. 11 Listopada w

Czeladzi,

23. część działki nr 210/26 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 54m2, położonej przy ul. Szpitalnej w

Czeladzi.
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