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I. Podstawa prawna opracowania.

Raport o stanie gminy Czeladź sporządzony został na podstawie art. 28aa ust.1 i

2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji Burmistrza 

Miasta Czeladź w roku 2019. 
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II. Informacje ogólne.

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r.: 30.180 tys.

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.: 29.815 tys.

4

a) Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Stan w dniu 31 lipca.

b) Bez podmiotów  gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw 
indywidualnych w rolnictwie. 
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III. Informacje finansowe.

Wykonanie budżetu.

Dochody budżetowe miasta w 2019 roku wyniosły 172 087 318,44 zł, 

co stanowi 99,17%planu. 

Dochody własne budżetu wykonano w wysokości 119 011 398,94 zł,

 co stanowi 98,80 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 129 576 998,94 zł,

 co stanowiło 97,97 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 42 510 319,50 zł,

 co stanowiło 103,03 % planu

Wykres. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu miasta.

 
dochody własne; 119011398,94; 69%

subwencje; 17545184; 10%
środki od innych jednostek; 1491334; 1%

dotacje celowe; 34039401,5; 20%

Wydatki  budżetu miasta wykonano w kwocie 162 356 692,20 zł,  co stanowi

88,81% planu.  Wydatki  własne  budżetu  wyniosły  132 747 097,97  zł,  co  stanowiło

86,91% zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 126 297 862,90 zł, co stanowiło 95,13%

planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 36 058 829,30 zł, co stanowiło 72,04%

planu.

W roku ubiegłym zakończono realizację 1 przedsięwzięcia 

dofinansowanego środkami UE. 
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Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej Kopalni Saturn 

CUSAL Saturn (potocznie Warsztaty Mechaniczne). Wydatki na zadanie 

ponoszono w latach 2016-2019. Wydatki w ubiegłym roku wyniosły 6.550.015,20 

zł. Końcowa refundacja wydatków spodziewana jest w 2020 roku.

Najistotniejsze kwotowo poza wymienionymi były wydatki na następujące

przedsięwzięcia/programy:

1. Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta przedsięwzięciami

towarzyszącymi – 10.419.162,66 zł

2. Remonty i budowa dróg (w tym ul. Spacerowa) – 4.021.231,03 zł,

3. Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na 

Centrum Aktywności Lokalnej – 3.302.125,54 zł

4. Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek – 2.427.344,73 zł

5. Remonty i budowa chodników – 1.094.447,82 zł,

6. Zakupy nieruchomości – 1.041.100,51 zł,

7. Budowa „Bawialni” w budynku MOSiR – 757.166,21 zł,

8. Park Saturn (budżet obywatelski) – 729.513,20 zł.

Wykres: Kierunki wydatków budżetu miasta w 2019 roku.

 

Edukacja; 36445749,28; 22%

Opieka Społeczna; 48069769,65; 30%
Kultura i sport; 9796788,01; 6%

Gospodarka komunalna; 52850457,53; 33%

Administracja publiczna; 14332201,45; 9%

pozostałe; 861726,28; 1%

Przychody budżetu miasta w 2019 roku wyniosły 13 081 856,72 zł, z czego:

- emisja papierów wartościowych stanowiła kwotę 7 000 000,00 zł
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- wolne środki  z 2018 roku stanowiły kwotę 6 081 856,72 zł.

Rozchody budżetu miasta zrealizowano w kwocie 3 720 998,21 zł.

Wolne środki z rozliczenia budżetu  roku 2018 wynoszą  6 081 856,72 zł.

Tab. Realizacja budżetu 2017-2019 – podstawowe dane

 Wykonanie w latach Dynamika zmian
 2017 2018 2019 2018/2017 2019/201

8
Dochody 128 818 813,68 147 134 128,61 172 087 318,44 114,22% 116,96%
PIT 31 604 666,00 34 677 862,00 36 886 943,00 109,72% 106,37%
Pod. od 
nieruchomości

21 882 923,92 22 345 505,54 22 913 364,32 102,11% 102,54%

Wydatki 132 797 832,59 143 329 271,72 162 356 692,20 107,93% 113,28%
Wynik 
operacyjny
(art. 242 uofp)

2 748 278,45 13 216 659,03 3 279 136,04 480,91% 24,81%

Dotacje 
inwestycyjne

916 175,01 5 999 841,66 17 639 502,17 654,88% 294,00%

Dochody ze 
sprzedaży 
majątku

10 715 682,37 12 409 065,54 24 295 589,08 115,80% 195,79%

Spełnianie podstawowych relacji budżetu – art. 242 i 243 ustawy o finansach

publicznych.

Po  przeanalizowaniu  danych  z  wykonania  budżetu  roku  2019  należy

podkreślić,  iż  spełniono  wymogi  art.  242  ust.  2  ustawy  o  finansach  publicznych

zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą

być wyższe niż wykonane dochody bieżące  powiększone o nadwyżkę budżetową z

lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody bieżące – wydatki bieżące = 3 279 136,04 zł (nadwyżka operacyjna)

Dochody bieżące + wolne środki – wydatki bieżące = 9 360 992,76 zł.

Planowanie  i  osiąganie  nadwyżki  operacyjnej  jest  wskazane  ze  względu  na

konieczność spłaty  istniejącego zadłużenia  miasta  a także konieczność spełnienia

relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych liczonej dla danego

roku w oparciu o wyniki ubiegłych lat.

Dane z wykonania budżetu potwierdziły spełnienie relacji o której mowa w art. 243

ustawy o finansach publicznych.

9



W  2019  roku  wskaźnik  łącznej  kwoty  spłaty  zobowiązań  (raty  +  odsetki  +

poręczenia)  do  dochodów wyniósł  3,88%,  przy  dopuszczalnym  wskaźniku  spłaty

wynoszącym 13,01%.

Planuje się, iż w najbliższych latach relacja o której  mowa w art.  243 uofp – przy

założeniu  osiągania  przez  budżet  nadwyżki  operacyjnej  -kształtować  się  będzie

następująco (wg. stanu na 26.02.2020 r.):

Wskaźnik
planowanej
spłaty

zobowiązań

relacja Dopuszczalny
wskaźnik
spłaty

zobowiązań
2019 3,88% < 13,01%
2020 3,97% < 22,89%
2021 3,71% < 22,73%
2022 4,02% < 19,05%

Spłata zadłużenia miasta.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na koniec

2019 roku wyniosło  34.787.423,01 zł. Zobowiązania zawarte w tej kwocie planuje się

spłacić do 2035 roku. W tabeli  przedstawiono harmonogram spłat zadłużenia oraz

planowany koszt obsługi zaciągniętego zadłużenia.

Rozchody budżetu
(spłata rat, wykup

obligacji)

Planowany koszt
obsługi 
(odsetki)

2020 3 006 042,01 988 000,00
2021 2 081 333,00 855 000,00
2022 2 349 992,00 805 000,00
2023 3 249 992,00 740 000,00
2024 3 849 992,00 655 000,00
2025 4 549 992,00 555 000,00
2026 3 049 992,00 430 000,00
2027 3 849 992,00 347 500,00
2028 3 849 992,00 245 000,00
2029 4 550 104,00 139 500,00
2030 400 000,00 15 000,00
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IV.  Informacje o realizacji polityk, programów i strategii.

1. Strategia rozwoju miasta.

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 przygotowana została w 

okresie styczeń-maj 2016 roku na zasadach partnerstwa społecznego przy 

współudziale przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, radnych. Wkład w strategię 

wniosły także: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Gospodarcza przy 

Burmistrzu Miasta oraz mieszkańcy.

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 skupia się wokół  sześciu

celów strategicznych, które w perspektywie  do  roku 2023 mają zbliżać miasto do 

określonej wizji o bardziej wyrazistym profilu, jako miasta przyjaznego, spokojnego i 

bezpiecznego. Miasta, w którym warto zainwestować i prowadzić działalność 

gospodarczą. Miasta, w którym dobrze się pracuje, wygodnie mieszka i aktywnie 

wypoczywa, a także miasta które chętnie się odwiedza. W strategii, nie wyznaczono 

celów niemożliwych do osiągnięcia. Celem jest stworzenie jak najlepszego wizerunku 

Czeladzi w oczach potencjalnych inwestorów i mieszkańców całej konurbacji 

górnośląskiej.

Aby osiągnąć przyjętą wizję, stawia się na rozwój:

1. Miasta bezpiecznego i spokojnego dla każdego (cel strategiczny 1), co w dłuższej 

perspektywie czasu pozytywnie wpłynie na utrzymanie liczby mieszkańców na jak 

najwyższym poziomie, a w konsekwencji skutkować będzie stabilnymi wpływami 

do budżetu miasta z podatków od osób fizycznych.

2. Miasta z bogatą ofertą możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego 

skierowaną do mieszkańców i odwiedzających (cel strategiczny 2), co pozytywnie 

wpłynie na lokalne aktywności gospodarcze i kulturowe.

3. Miasta atrakcyjnego do zamieszkania (cel strategiczny 3), mającego do 

zaoferowania coraz bogatszą infrastrukturę mieszkaniową z uwzględnieniem 

stymulowania rozwoju budownictwa jednorodzinnego, budownictwa 

wielorodzinnego, budowy lokali pod wynajem i remontów już istniejących 

budynków, co zachęci młodych ludzi do założenia rodziny i osiedlenia się w 

mieście, a w konsekwencji przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców. 

11



4. Miasta przyjaznego dla młodych rodzin w wieku 20-35 lat, co pozytywnie wpłynie 

na zrównoważoną strukturę demograficzną oraz na dynamikę życia w mieście, a w

konsekwencji skutkować będzie powstaniem nowych usług i wzmacnianiem 

lokalnej aktywności gospodarczej.

5. Miasta przyjaznego dla osób starszych w wieku 60+ (cel strategiczny 4), w tym dla

osób przybywających z innych miejscowości, co pozytywnie wpłynie na rozwój 

nowych usług, a w konsekwencji skutkować będzie kreacją nowych miejsc pracy w

„srebrnej gospodarce”.

6. Miasta atrakcyjnego dla inwestorów (cel strategiczny 5), atrakcyjnego dla nowych, 

dużych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących atrakcyjne miejsca 

pracy dla osób w wieku 20-35 lat, co zachęci młodych i aktywnych ludzi do 

zatrudnienia się w Czeladzi, a co za tym idzie zainspiruje do rozważenia 

możliwości zamieszkania w mieście.

7. Miasta przyjaznego dla mikro i małych przedsiębiorstw (cel strategiczny 6), co 

pozytywnie wpłynie na dynamikę rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, a 

w konsekwencji skutkować będzie stabilnymi wpływami do budżetu miasta z 

podatków od osób fizycznych i osób prawnych.
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

CS 1. Miasto bezpieczne i 
spokojne dla każdego

Stan ludności

1.2. Usprawnienie mobilności w 
mieście do 2023 roku

Długość dróg remontowanych Powiatowy Zarząd 
Dróg

Wartość zadania 
94 710 zł

Zostało zlecone 
wykonanie 
dokumentacji  
projektowej 
„Przebudowa drogi 
powiatowej 4701 S 
– ul. Katowicka w 
Czeladzi”

1.2. Usprawnienie mobilności w 
mieście do 2023 roku Liczba nowych miejsc postojowych 

w centrum miasta

MZGK - - -

Liczba nowych miejsc postojowych 
w dzielnicach

Miejsca postojowe 
szt. 73 

Miejsca postojowe 
przy ulicy 
Spacerowej

-

Liczba oświetlonych przejść dla 
pieszych

- - Brak
oświetlonych
przejść dla
pieszych –

brak
przewidziany
ch tego typu

inwestycji
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

Liczba punktów przesiadkowych 
ATR w mieście

- Rozpoczęto budowę
3 punktów 
przesiadkowych. 
Punkt Przesiadkowy
„A” ul. 
Kombatantów, 
Punkt Przesiadkowy
„B” ul. Katowicka, 
Punkt przesiadkowy
„C” ul. Francuska 

-

Liczba nowych miejsc postojowych 
w centrum miasta

- Rozpoczęto budowę
miejsc postojowych 
w ramach  
Zintegrowanych 
punktów 
przesiadkowych 
ATR  przy ul. 
Kombatantów

-

Długość ścieżek rowerowych Długość ścieżek
rowerowych 473mb

W  ramach 
przebudowy ul. 
Spacerowej  
wykonano ścieżki 
rowerowe z 
asfaltobetonu. 

-

Długość ścieżek rowerowych Długość ścieżek
rowerowych 2 349

mb

W ramach inwestycji
Zintegrowane 
punkty 
przesiadkowe ATR
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

Długość dróg nowowybudowanych - - Brak 
wybudowany
ch nowych 
drug ze 
względu na 
długotrwały 
proces 
przygotowani
a inwestycji 
wraz z 
pozyskaniem
funduszy 
inwestycyjny
ch

Długość dróg remontowanych Długość 
wyremontowanej 
jezdni 0,18 km

 Jezdnia na ulicy 
Reja

-

Długość dróg remontowanych Długość 
wyremontowanej 
jezdni  0,1 km

 Jezdnia na ulicy 
Piaskowej

-

Długość dróg remontowanych Długość 
wyremontowanej 
jezdni 0,2 km

Jezdnia na ulicy 
Słonecznej

-

Długość dróg remontowanych Długość 
wyremontowanej 
jezdni  0,49 km

Jezdnia na ulicy 
Spacerowej

-
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

Długość dróg remontowanych Długość 
wyremontowanej 
jezdni   0,07 km

Skrzyżowanie ulic 
Kombatantów i 
Szpitalnej

-

1.3. Poprawienie jakości sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do 
2023 roku

Długość zmodernizowanej sieci 
wodociągowej
Długość zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej 

MZGK - -

Długość zmodernizowanej sieci 
deszczowej

Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej 50 mb

Kanalizacja 
deszczowa w ulicy 
Katowickiej (węzeł 
B)

-

Długość nowobudowanej sieci 
deszczowej 

Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej 443,3 
mb

Kanalizacja 
deszczowa w ulicy 
Spacerowej

-

Długość nowobudowanej sieci 
deszczowej 

Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej 212 mb

Kanalizacja 
deszczowa na 
skrzyżowaniu ulicy 
Kombatantów z 
ulicą Szpitalną

-

Długość nowobudowanej sieci 
deszczowej 

Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej 79 mb

Kanalizacja 
deszczowa w przy 
ul. Francuskiej 
(parking węzeł C)

-

Długość nowobudowanej sieci 
deszczowej 

Wykonanie 
kanalizacji 
deszczowej 142 mb

Kanalizacja 
deszczowa w przy 
ul. Kombatantów 
( węzeł A)

-
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

1.3. Poprawienie jakości sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do 
2023 roku

Długość zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej

Powiatowy Zarząd 
Dróg

Wartość zadania 
82 429,33 zł

Wykonano wylot ka-
nalizacji deszczowej
w ul. Katowickiej do 
rzeki Brynicy w ra-
mach zadania 
„Przebudowa drogi 
powiatowej 4701 S 
– ul. Katowicka w 
Czeladzi”

1.3. Poprawienie jakości sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do 
2023 roku

Długość zmodernizowanej sieci 
wodociągowej

Czeladzkie Wodociągi 
Sp. z o.o.

Długość 407 m + 
125 m przyłącza

Przebudowana zo-
stała sieć wodocią-
gowa w ul. Wspólnej

Długość 178 m Przebudowana zo-
stała sieć wodocią-
gowa w ul. Słonecz-
nej  

1.4. Wdrożenie zintegrowanego 
podejścia wobec 
wielowymiarowych patologii w 
dzielnicach od 2016 roku

Wskaźniki zostały ujęte w Miejskiej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta
Czeladź na lata 2016-2022 oraz w 
Gminnym Programie Rewitalizacji 
Miasta Czeladź na lata 2016-2023 i
podlegają odrębnym  systemom 
monitoringu

- - -
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

1.5. Przeciwdziałanie niskiej emisji Wskaźniki zostały ujęte w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Czeladź i podlegają 
odrębnym systemom monitoringu

- - -

CS 2. Miasto z bogatą ofertą 
możliwości aktywnego spędzania 
czasu wolnego

Rozpoznawalna marka miasta 
Czeladź 
w zakresie aktywnego spędzenia 
czasu wolnego wśród 
mieszkańców konurbacji 
górnośląskiej

2.2. Zagospodarowanie  terenów i 
obiektów na potrzeby spędzania 
czasu wolnego do 2023 roku

Liczba zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych, modernizacyjnych, 
rewitalizacyjnych związanych z 
terenami lub/i obiektami na 
potrzeby spędzenia czasu wolnego

MZGK 4 miejsca 
rekreacyjne

Wyremontowano 
amfiteatr wraz z 
otoczeniem w Parku
Grabek, Wykonano 
boisko sportowe  
wraz z remontem 
alejek parkowych 
przy ul. 21 
Listopada , 
wykonano plac 
zabaw przy ul. 
Betonowej, 
wykonano tężnie 
solankową w Parku 
Grabek

-
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

2.3. Wzmacnianie oferty 
kulturalnej miasta do 2023 roku

Liczba rozpoznawalnych imprez 
kulturalnych w mieście Czeladź

Wydział Promocji Mia-
sta, Kultury i Współ-
pracy z Zagranicą

Liczba imprez: 2 1/ Festiwal Ave Ma-
ria: organizacja kon-
certów w kościołach
oraz koncertów ple-
nerowych
2/ Dni Czeladzi: or-
ganizacja koncertów
plenerowych
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

2.3. Wzmacnianie oferty 
kulturalnej miasta do 2023 roku

Liczba rozpoznawalnych imprez 
kulturalnych w mieście Czeladź

Wydział Edukacji i Po-
lityki Społecznej 

Liczba imprez 5  Czeladzkie 
„Senioralia” 

 „Pląsik  60+”
cykl spotkań
taneczno  -
muzycznych

 „Parkowe
PodWie-
czorki”  -cykl
spotkań ple-
nerowych  z
muzyką  w
tle

 Dzień  Soli-
darności
Międzypo-
koleniowej

 Gala Finało-
wa  Konkur-
sów – spek-
takl  teatral-
ny  „Gwiaź-
dzista  Aleja
Przeszło-
ści”.  
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

2.3. Wzmacnianie oferty 
kulturalnej miasta do 2023 roku

Liczba rozpoznawalnych imprez 
kulturalnych w mieście Czeladź

1) Miejska Biblioteka 
Publiczna (Biblioteka 
Główna + Filie 1, 
2,4,5) w Czeladzi
2) Kopalnia Kultury w 
Czeladzi

W Bibliotece odbyło 
się łącznie 578 
różnego typu 
imprez: spotkań, 
zajęć, lekcji 
bibliotecznych, 
wernisaży, 
warsztatów i akcji. 
Wzięło w nich udział
10.188 osób.

W różnego rodzaju 
wydarzeniach 
edukacyjno-
kulturalnych w 
Kopalni Kultury 
wzięło udział 24.703
osoby.

- Noc Bibliotek
- Urodziny Piasków
- WOŚP
- Narodowe 
Czytanie
- Tydzień Bibliotek
- Spektakle 
teatralne dla dzieci i 
dorosłych
- Seanse filmowe
- Gra miejska 
(podchody 
biblioteczne)
- Koncerty
- Wystawy
- Czeladzkie 
Senioralia 2019
- Warsztaty 
rękodzieła Koła 
Gospodyń Miejskich
- Głośne czytanie w 
ramach akcji Cała 
Polska Czyta 
Dzieciom
- Ferie w Bibliotece
- Wakacje w 
Bibliotece
- Warsztaty 
kulturoznawcze dla 
dzieci (Podróże 
ciekawych świata, 
Kartki, kredki i 
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

CS 3. Miasto atrakcyjne do 
zamieszkania

Ludność wg grup wieku w grupie 
20-34 lat

3.2. Zapewnienie gotowych do 
zainwestowania terenów 
mieszkaniowych do 2023 roku

Wielkość terenów uzbrojonych pod 
budownictwo mieszkaniowe
Liczba nowych mieszkań w 
budownictwie indywidualnym 
oddanych do użytku
Liczba nowych mieszkań 
zbudowanych 
w ramach projektów 
deweloperskich oddanych do 
użytku

BK-GL 7 ha
(Mysłowicka
Kondratowicza, 
Prusa, Stawowa)

Wytypowanie 
kompleksowo i 
częściowo 
uzbrojonych 
terenów z 
przeznaczeniem ich 
do zbycia z 
jednoczesnym 
warunkiem 
dozbrojenia terenów
przez inwestora-
dewelopera.

3.4. Wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z centrum miasta do 
2023 roku

Obwodnica zbudowana MZGK - Wykonano 
aktualizację projektu
obwodnicy osiedla 
Piłsudskiego

Obwodnica 
osiedla 
Piłsudskiego 
– brak 
realizacji  z 
powodu 
długiego 
procesu 
pozyskania 
środków 
inwestycyjny
ch
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

3.5. Zwiększenie liczby miejsc 
opieki nad dziećmi do 3 roku życia 
do 2020 roku

Liczba żłobków/ oddziałów 
żłobkowych
Liczba klubów dziecięcych
Dzieci w wieku do 3 lat ogółem
Dzieci objęte opieką w żłobkach
Odsetek dzieci objętych opieką w 
żłobkach

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej

Liczba żłobków/ 
oddziałów 
żłobkowych 
2 w tym:
Żłobek Miejski z 
Filią
Żłobek Krasnalkowo

Liczba klubów 
dziecięcych 0
Dzieci w wieku do 3 
lat ogółem 1007

Dzieci objęte opieką
w żłobkach 136

Odsetek dzieci 
objętych opieką w 
żłobkach 13,50

W 2019 roku w 
Żłobku Miejskim – 
budynek Czeladź, 
ul. Niepodległości 6 
- utworzone zostało 
12  nowych miejsc 
opieki.  W rezultacie
na koniec 2019  
roku liczba miejsc 
opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w  
Żłobku Miejskim w 
Czeladzi  wynosiła 
116.  
Na utworzenie 
nowych miejsc 
pozyskane zostały 
środki z 
Resortowego 
programu rozwoju 
instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do 
lat 3 
„MALUCH+”2019  w
wysokości 44.064zł.
Środki z budżetu 
gminy 
przeznaczone na 
ten cel wyniosły 
10.116zł. Łącznie: 
54.180zł   
W marcu 2019r. 
rozpoczął swą 
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

3.6. Stworzenie miejsc aktywności 
rodzinnej w każdej dzielnicy do 
2023 roku

Liczba placów zabaw i projektów 
małej architektury w dzielnicach

MZGK 3 miejsca 
rekreacyjne

Wykonano boisko 
sportowe  wraz z 
remontem alejek 
parkowych przy ul. 
21 Listopada , 
wykonano plac 
zabaw przy ul. 
Betnowej, 
wykonano tężnie 
solankową w Parku 
Grabek

-

Liczba projektów zgłoszonych, 
zrealizowanych w ramach budżetu 
obywatelskiego 

1 plac zabaw Wykonano boisko 
sportowe  wraz z 
remontem alejek 
parkowych przy ul. 
21 Listopada

-
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

CS 4. Miasto przyjazne dla osób 
starszych

Rozpoznawalna marka miasta 
Czeladź, jako miasta przyjaznego 
dla osób starszych, wśród osób 
starszych mieszkających w 
Czeladzi, Sosnowcu, Będzinie, 
Dąbrowie Górniczej i Katowicach

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej 

Wartość 6  Czeladzkie 
„Senioralia” 

 Gra tereno-
wa „Graj -
Zwiedzaj-
Wygrywaj”

  akcja proz-
drowotna 
„ Lepiej za-
pobiegać 
niż leczyć”  

 zajęcia ta-
neczno - 
muzyczne 
„Pląsik 60+”

 zajęcia  Tai 
Chi  

Dzień Solidarności 
Międzypokoleniowej
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

4.3. Rozbudowa pakietu usług 
społecznych dla osób starszych do
2023 roku

Liczba usług społecznych dla osób 
starszych
Liczba osób korzystających z usług
dla osób starszych

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej 

Liczba usług : 12 
liczba osób 
korzystających: 
ok.2500

Czeladzkie 
„Senioralia” 
gra terenowa „Graj -
Zwiedzaj-Wygrywaj”
akcja prozdrowotna 
„Lepiej zapobiegać 
niż leczyć” 
zajęcia muzyczno - 
taneczne „Pląsik 
60+”
zajęcia Tai Chi
Dzień Solidarności 
Międzypokoleniowej
„Parkowe 
PodWieczorki” czyli 
cykl spotkań 
plenerowych z 
muzyką w        tle
międzypokoleniowy 
projekt  „Z 
najmłodszymi przez 
Czeladź”  
konkursy: „czeladzki
senior-fotograf”  
oraz „Najfajniejsze 
stoisko w klimacie 
lat 70” 
program Czeladzki 
Fundusz Senioralny
Festyn Zdrowia 
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

4.4. Usuwanie barier w przestrzeni
publicznej do 2023 roku

Długość chodników 
remontowanych 
i nowowybudowanych

MZGK Wyremontowane 
chodniki 2,662 km

Wykonano remonty 
chodników przy 
ulicy:17 Lipca, 
Borowej, 
Mysłowickiej 
Nowopogońskiej, 
Dehnelów, 
Szpitalnej, 
Grodzieckiej, 
Krakowskiej

-

Liczba zrealizowanych projektów/ 
inwestycji dotyczących 
infrastruktury przyjaznej seniorom

1 zrealizowana 
inwestycja

Wykonano tężnie 
solankową w Parku 
Grabek

-

CS 5. Miasto atrakcyjne dla 
inwestorów
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

5.1. Zapewnienie kompleksowej 
obsługi inwestorów od 2017 

Liczba nowych inwestorów
Liczba nowych miejsc pracy

Powiatowy Urząd
Pracy w Będzinie

24 osoby z gminy
Czeladź

Przyznanie 
jednorazowych 
środków na podjęcie
działalności 
gospodarczej – 
forma wsparcia 
udzielana osobom 
bezrobotnym, 
poszukującym  
pracy opiekunom 
osoby 
niepełnosprawnej 
absolwentom 
integracji społecznej
oraz absolwentom 
klubów integracji 
społecznej, którzy 
pragną rozpocząć 
własną działalność 
gospodarczą. Jest 
to również forma 
promocji 
samozatrudnienia 
jako alternatywnej 
propozycji wyjścia z 
bezrobocia. 
Wysokość wsparcia 
nie przekracza 6-
krotnej wysokości 
przeciętnego 
wynagrodzenia.
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

CS 6. Miasto przyjazne dla mikro i 
małych przedsiębiorstw

Liczba mikro i małych 
przedsiębiorstw
Kluczowe wskaźniki dotyczące 
podmiotów gospodarczych

6.1. Usprawnienie relacji między 
samorządem lokalnym a 
przedsiębiorstwami do 2017 roku 

Uruchomiony punkt kontaktowy dla 
przedsiębiorstw 
w Urzędzie Miasta 
Liczba przedsiębiorstw 
korzystających 
z punktu kontaktowego (w tym 
rodzaje spraw)
Liczba przedsiębiorstw 
uczestniczących 
w programie wsparcia 
przedsiębiorstw 
w procesach przemian

BK-GL 10 (zapytania o 
tereny inwestycyjne
oraz o możliwości 
zagospodarowania 
terenów zgodnie z 
zapisami planów 
miejscowych)

brak programu z 
uwagi na małe 
zapotrzebowanie 
przedsiębiorców 

Wytypowanie 
pracownika 
Wydziału 
Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Spraw Lokalowych i 
Nadzoru do 
kontaktów z 
przedsiębiorcami. 

Informowanie 
przedsiębiorców o 
ofertach 
inwestycyjnej drogą 
email.
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

6.2. Kreowanie atrakcyjnych 
miejsc dla prowadzenia handlu i 
świadczenia usług w centrum 
miasta i w dzielnicach do 2023 
roku

Hala targowa zbudowana
Liczba nowych działalności 
usługowo-handlowych na rynku i w 
przyległych ulicach
Liczba obiektów poprzemysłowych 
przygotowanych pod działalność 
usługowo-handlową
Wielkość terenów 
poprzemysłowych przygotowanych 
pod działalność usługowo-
handlową 

BK-GL

Nie planowano na 
rok 2019

6 300 m2
Poprawa wizerunku 
otoczenia

6.3. Uzbrajanie i promowanie 
terenów na potrzeby działalności 
mikro i małych przedsiębiorstw

Wielkość terenów 
poprzemysłowych przygotowanych 
pod inwestycje dla mikro i małych 
przedsiębiorstw / Liczba nowych 
inwestycji
Wielkość innych terenów 
przygotowanych pod inwestycje dla
mikro i małych przedsiębiorstw / 
liczba nowych inwestycji

BK-GL 6000 m2 
(Francuska)
6300 m2 
(Dehnelów)

3,5 ha
25000 m2 (Wiejska)
6500 (Będzińska 
Gdańska)

Poprawa wizerunku 
otoczenia

Przygotowano
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Cel operacyjny, strategiczny Wskaźnik

Źródło informacji
(np. wydział,

jednostka, dane
GUS, instytucja, itp.)

Wartość
wskaźnika

osiągnięta na
Opis podjętych

działań

Ryzyko
niezrealizow
ania działań

 01.01.2019 -
31.12.2019

6.4. Rozwijanie kompetencji osób o 
niskim i średnim wykształceniu do 
2023 roku

Liczba nowostworzonych lokalnych 
paktów zatrudnienia
Liczba podmiotów zaangażowanych w 
realizację lokalnych paktów 
zatrudnienia
Liczba programów kształcenia 
zawodowego przy współpracy z 
instytucjami rynku pracy skierowanych 
do osób o niskim lub średnim 
wykształceniu

Powiatowy Urząd Pracy
w Będzinie

Udział w szkoleniach 
rozpoczęło 12 osób 

Inicjowanie, 
organizowanie i 
finansowanie szkoleń 
realizowanych przy 
współpracy z  
instytucjami  
szkoleniowymi na 
podstawie 
zawieranych umów.
Osoby bezrobotne 
nabywają, zmieniają 
lub podnoszą 
kwalifikacje zawodowe
celem zaistnienia na 
rynku pracy lub 
powrotu do aktywnego
życia zawodowego 
(dostosowanie 
kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy).
Bon szkoleniowy to 
instrument aktywizacji 
bezrobotnych do 30 
roku życia, 
stanowiącym 
gwarancję skierowania
bezrobotnego na 
wskazane przez niego
szkolenie oraz 
opłacenia kosztów, 
które zostaną 
poniesione w związku 
z podjęciem szkolenia
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2. Gminny Program Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 – 2023 został 

opracowany w lutym 2016 roku przez konsultantów Centrum 

Doradztwa Strategicznego s. c. z Krakowa we współpracy z władzami Miasta Czeladź

oraz Zespołem ds. Rewitalizacji, pracownikami urzędu, przedstawicielami instytucji 

społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego i organizacji 

pozarządowych. 

Zastosowana metoda prac nad dokumentem programu rewitalizacji stanowiła 

wyważone połączenie prac eksperckich i dyskusji publicznej nad zagadnieniami 

związanymi ze strategicznym planowaniem rozwoju miasta. Dodatkowo 

przeprowadzono wiele konsultacji społecznych odwołując się do szeregu metod – 

począwszy od spotkań warsztatowych, przez badania społeczne na próbie 

reprezentatywnej dla liczby mieszkańców miasta (n=100), indywidualne rozmowy z 

przedstawicielami środowiska gospodarczego miasta Czeladź oraz organizacji 

pozarządowych, informacje prasowe (prasa lokalna), po stale otwartą stronę 

internetową służącą do konsultacji, zgłaszania propozycji rozwiązań do programu 

rewitalizacji bezpośrednio przez mieszkańców.

Horyzont czasowy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź obejmuje 

lata 2016 – 2023. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 – 2023 został 

przygotowany i opracowany zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 3 lipca 2015 roku, a także Ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z

2015 r. poz. 1777). Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna 

koresponduje wprost z zaleceniami dla tego typu opracowań. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem 

rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2.1.).
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Proces wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

rozpoczął się we wrześniu 2015 roku i został zakończony w lutym 2016 roku, kiedy to 

Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę o przyjęciu obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji. 

Wśród najważniejszych wskaźników, na podstawie których opracowana została

diagnoza, znalazły się: poziom bezrobocia (stopa bezrobocia, odsetek bezrobotnych 

wśród grup szczególnie wrażliwych – kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych 

oraz osób młodych), wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów VI-klasisty, 

liczba przestępstw i wykroczeń, frekwencja wyborcza, saldo migracji oraz saldo ruchu 

naturalnego, poziom przedsiębiorczości, poziom zanieczyszczenia powietrza, wód 

oraz gleby, liczba awarii sieci wodno-kanalizacyjnych itp.

W związku z problemem pozyskania wszystkich danych w podziale na ulice 

Miasta skoncentrowano się na kilku wskaźnikach, które Zespół ds. Rewitalizacji uznał 

za kluczowe w zdiagnozowaniu problemów społecznych. Uznano, iż są to: liczba osób

korzystających z pomocy społecznej, średnie wyniki egzaminów dla szkół 

podstawowych oraz szkół gimnazjalnych według obwodów, których dotyczą oraz 

średnia frekwencja wyborcza według okręgów wyborczych.

Obszary zdegradowane zostały wyznaczone tak, aby objąć te ulice, które 

charakteryzowały się najwyższym nagromadzeniem problemów społecznych. W 

granicach tychże obszarów znalazły się jednak również ulice, które nie pojawiły się 

jako ulice o wysokim wskaźniku kryzysu, ze względu na utrzymanie spójności 

obszarów, co jest jednym z wyznaczników delimitacji obszarów zdegradowanych 

(spójność przestrzenno-funkcjonalna). Obszary zdegradowane zostały wyznaczone w

taki sposób, aby zachować najwyższą spójność, obejmując przy tym obszary 

o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta. Dodatkowo, poza delimitacją 

wskaźnikową, jako obszar kryzysowy a priori, wskazany został obszar Starego Miasta,

którego potrzeba rewitalizacji została wskazana w Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czeladź. Również analiza wskaźników 

społecznych również potwierdziła koniczność ujęcia tychże obszarów. Dodatkowo do 

wskazanych obszarów zamieszkałych włączono tereny niezamieszkałe, które mają 

potencjał rozwojowy i zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o Rewitalizacji mogą przyczynić 

się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Włączone obszary to: 

tereny pokopalniane byłej KWK „Saturn”, niezamieszkałe tereny przy ul. Scheiblera, 
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niezamieszkałe tereny gospodarcze przy ul. Wojkowickiej, a także tereny 

przemysłowe przy ul. Francuskiej (obszar byłej kopani KWK „Piaski”). Wyznaczone 

obszary charakteryzujące się problemami społecznymi, nazwano roboczo: Nowym 

Miastem, Starym Miastem, Kolonią Saturn oraz Starymi Piaskami. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Czeladź nie ustanowiono 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Miasto zastrzegło sobie możliwość jej 

powołania, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 9 października o Rewitalizacji. 

Program rewitalizacji stanowi wieloletni program działań w sferze społecznej 

oraz gospodarczej lub przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej

zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania  różnorodnych aktywności w ramach 

rewitalizacji. 

Realizacja programu rewitalizacji ma spowodować ożywienie gospodarcze i 

społeczne, w tym  także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru gminy poprzez 

wsparcie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowację zabudowy, 

w tym głównie obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym.

Inicjatywy rewitalizacyjne wskazane w Programie znajdują przełożenie na 

poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej 

perspektywie podniesienie konkurencyjności miasta w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Opracowany Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem, umożliwiającym 

lokalnym podmiotom oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację 

działań rewitalizacyjnych, wynikających z Programu.
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Działani
e

Nazwa Sprawozdający Wskaźnik Uwagi

Stare Miasto
1.4 Przebudowa i modernizacja 

budynku Rynek 22 i nadanie mu
nowych, społecznie użytecznych
funkcji.

Miejski Zarząd 
Gospodarki 
Komunalnej

8 013 018,00 zł 
szacunkowa 
kwota z robotami 
dodatkowymi 
(Wykonanie 
finansowe za rok 
2019 
UE 2 083 517,80
Budżet Gminy 
1 218 607,74)

Rozpoczęcie prac remontowych nastąpiło w i kw. 2019, a 
zakończenie planowane w II kw. 2020 roku

1.6 Remont budynku na cele 
mieszkaniowe

CTBS Sp. z o.o. Wartość projektu 
2 500 000 zł

Remont budynku Katowicka  4, zmiana – plan na lata 2020-22

1.7 Rewitalizacja budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Bytomskiej 20

CTBS Sp. z o.o. Wartość projektu
3 000 000 zł

Zmiana plan na lata 2020-2022

1.9 Zintegrowane punkty 
przesiadkowe w mieście z 
przedsięwzięciami 
towarzyszącymi

Miejski Zarząd 
Gospodarki 
Komunalnej

36 455 540,00 zł 
kwota budżetu 
MZGK na lata 
2019 – 2020  
(wykonanie 2019
UE 8 595 197,58

Budżet Gminy 
1 823 965,08, w tym 
1 114 289,98 z 
dotacji GZM))

Roboty zostały rozpoczęte w czerwcu 2019 roku, a ich zakończenie
planowane jest do końca października 2020

Kolonia Saturn
2.1 Tytuł zadania: Centrum Usług 

Społecznych i Aktywności 
Lokalnej SATURN – integracja i 

Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej

Liczba 
uczestników 250

Dnia 04.12.2019 r odbyło się otwarcie Centrum Usług Społecznych
i  Aktywności  Lokalnej  SATURN w którym uczestniczyło  ok.  250
osób.
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aktywizacja społeczna osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w 
tym osób starszych.

2.2 Nowe funkcje społeczno-
gospodarcze dla zabytkowej 
kopalni Saturn w Czeladzi – 
Centrum Usług 
Społecznościowych i Aktywności
Lokalnej  Saturn

Miejski Zarząd 
Gospodarki 
Komunalnej

5 844 397,00 zł
Wykonanie 2019
UE 2 11 7508,89
Budżet Gminy 
4 432 506,31

Inwestycja została zakończona 22.10. 2019 roku.

Nowe Miasto
3.5 Integracja społeczności lokalnej 

poprzez organizację Festynu 
Rodzinnego

Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej

Poniesione koszty 
finansowe:
MOPS: 1.086,29 zł
Sponsorzy:  9.295,00
zł
Liczba osób: 650

W dniu 15 czerwca 2019r. na terenie ogródka Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ul. 17-go Lipca 27 odbył się
Festyn  Rodzinny  „Powitanie  wakacji”.  Do  udziału  w tej  imprezie
zaproszono  rodziny  korzystające  z  pomocy  Ośrodka  oraz
wszystkich mieszkańców Czeladzi. Na uczestników festynu czekało
szereg atrakcji   i  niezapomnianych wrażeń. Najmłodsi  uczestnicy
festynu  mogli  uczestniczyć  w  różnych  konkursach,  grach  i
zabawach, w których do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród
rzeczowych.  Hit  konkursu  stanowiła  Kula  Pełna  Nagród.  Dzieci,
mogły  skorzystać także z  „Salonu piękności”  (malowanie  twarzy,
biżuteria z makaronu, tatuaże), strzelania do balonów, rzutów piłką
do  celu,  Parku  atrakcji:  Dmuchanej  zjeżdżalni,  Toru  Przeszkód
Wipe  out  Octagon,  Zamek  Jungla,  Krowa  do  dojenia  i  szeregu
innych zabaw. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się skoki na
Eurobungee.  Dobrą zabawę zapewnili  animatorzy performerzy  w
postaci  szczudlarzy  i  kuglarzy.  Grupa  ta  prowadziła  zabawy,
animacje,  pokazy  i  warsztaty  cyrkowe.  Dla  uczestników  festynu
przygotowano  również  grillowane  kiełbaski,  owocową  fontannę
czekoladową, watę cukrową, popcorn, napoje i słodycze. Imprezę
zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście. Przygotowanie tak
wielu  atrakcji  dla  uczestników  imprezy  możliwe  było  dzięki
pozyskaniu  sponsorów.  Partnerami  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Czeladzi  w  organizacji  festynu  byli:  Urząd  Miasta
Czeladź,  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Czeladzi,
Czeladzkie  Wodociągi  sp.  z  o.o,  Kopalnia  Kultury  w  Czeladzi,
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Miejska Bibliotek Publiczna w Czeladzi, Dom Pomocy Społecznej
"Senior"  w Czeladzi,  Stowarzyszenie  Czeladź  Biega,  Dance  For
You z Będzina, Grupa Locomotora z Krakowa, Komisariat Policji w
Czeladzi.

3.7 Poprawa efektywności 
energetycznej obiektów 
publicznych powiatu 
będzińskiego poprzez 
zastosowanie OZE – Powiatowy
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Czeladzi

Starostwo 
Powiatowe

Wartość projektu
6 120 656,00 zł

Wartość projektu
11 427 930,00 zł

W roku 2016 został złożony wniosek w ramach poddziałania
4.3.1 RPO WSL, który otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, 
ale znajduje się na liście rezerwowej dal zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku głównego szpitala w Czeladzi w 
Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie”.

W roku 2019 dla w/w projektu został złożony także wniosek o 
dofinansowanie ze środków NFOŚiGW , programu priorytetowego 
3.4.1.

3.9 Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez działania 
termomodernizacyjne – 
Powiatowy Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi 

Wartość projektu 
6 120 65,00 zł

Wartość projektu
11 427 930,00 zł

W roku 2016 został złożony wniosek w ramach poddziałania
4.3.1 RPO WSL, który otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, 
ale znajduje się na liście rezerwowej dal zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku głównego szpitala w Czeladzi w 
Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie”.

W roku 2019 dla w/w projektu został złożony także wniosek o 
dofinansowanie ze środków NFOŚiGW , programu priorytetowego 
3.4.1.

Stare Piaski
4.1 Aktywizacja społeczna seniorów

z dzielnicy Piaski
Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej

Poniesione koszty 
finansowe:
11.093,81 zł

Osiągnięte 
wskaźniki:
- liczba seniorów 

Opis zrealizowanych działań:
Klub Seniora „Wrzos”  działa  w ramach struktury Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi i skupia 28 członków
( 25 kobiet i 3 mężczyzn) dysponujących dużą ilością wolnego
czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny.
Siedziba  Klubu  Seniora  mieści  się  przy  ul.  Zwycięstwa  6.
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biorących udział w 
zajęciach 
proponowanych 
przez Klub Seniora 
„Wrzos”: 28
- Ilość 
zrealizowanych 
projektów 
socjalnych: 0
- Ilość podjętych 
inicjatyw: 151 w tym:
 - zajęcia plastyczne 
i manualne   - 21  
spotkań
 - zajęcia ruchowe, 
spacery, nording 
walking – 35 spotkań
- zajęcia muzyczne –
wspólne śpiewanie –
12 spotkań
 - karaoke – 12 
spotkań
 - gry i zabawy 
planszowe – 23 
spotkania
 - warsztaty 
arteterapii -  5 
spotkań
 - zajęcia i warsztaty 
psychologiczne – 7 
spotkań
 - Dzień Babci i 
Dziadka w 
Przedszkolu nr 10, 
spotkania 
integracyjne z 
przedszkolakami  - 4 

Działania  Klubu zmierzają  w kierunku zaspokojenia potrzeb
i pragnień osób starszych w dziedzinie aktywizacji  seniorów
by mogli pozostać jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc
radość z życia z podejmowanych działań. Klub „Wrzos” skupia
osoby w wieku  55+,  proponuje  przede  wszystkim zajęcia  o
charakterze  integracyjnym,  jego  działalność  ma  na  celu
wykształcenie  umiejętności  aktywnego  spędzania  wolnego
czasu przez seniorów oraz pogłębiania  ich zainteresowań i
pasji.  Seniorzy spotykają  się codziennie  od godz.  10.00 do
godz.  14.00  oprócz  sobót  i  niedziel.  Bardzo  chętnie
uczestniczą  w  zajęciach  muzycznych,  teatralnych,
kulinarnych,  psychologicznych,  ruchowych,  plastycznych itd.
Przynależność do Klubu daje możliwość przebywania razem
w  dniach  szczególnie  dla  każdego  z  nich  ważnych,  kiedy
samotność  jest  szczególnie  uciążliwa  np.  spotkania
imieninowe, urodzinowe, mikołajkowe, wigilijne, sylwestrowe,
wielkanocne oraz Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet,
Dzień Matki. Zadaniem Klubu Seniora jest tworzenie nowych
więzi  społecznych,  poprzez  integrację  i organizowanie
wzajemnej  pomocy  ze  stosowaniem  zasady  wzajemności.
Również zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami,
a  aktywnym  młodym  pokoleniem,  które  jest  lepiej
dostosowane  do  nowych  warunków  gospodarczych  i
społecznych. Klub „Wrzos” to miejsce spotkań osób starszych
niejednokrotnie  odrzuconych  przez  najbliższych.  To  osoby
często samotne i zmęczone nieporozumieniami z rodziną. W
takich  domowych  warunkach  nie  mogą  normalnie
funkcjonować tak,  jak  tego  chcą.  W Klubie  rozwijają  swoje
zainteresowania  i  razem  z  ludźmi  w  podobnym  wieku
spędzają  czas  i  te  właśnie  zadania  są  i będą  nadal
realizowane. Klub Seniora „Wrzos” współpracuje aktywnie ze
Stowarzyszeniem  Twórców  Zagłębia  Dąbrowskiego  w
Będzinie,  Miejską  Biblioteką  Publiczną  Filia  2,  Związkiem
Emerytów i Rencistów,  Klubem Aktywna  Jesień  Życia,  oraz
Domem Pomocy  Społecznej  „Senior”  w Czeladzi.  Działania
Klubu  skierowane  są  również  na  wzmacnianiu
międzypokoleniowych  więzi  poprzez  wspólne  spędzanie
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spotkania
 - koncerty kolęd i 
karnawałowe 
spotkanie z 
wierszem i piosenką 
- 2 spotkania
- siłownia pamięci 
dla Seniora – 
krzyżówki, rebusy, 
zagadki    - 20 
spotkań
- spotkania z Policją 
w ramach programu 
„ Bezpieczny Senior”
- 3 spotkania
- zabawy – 
Walentynki, Dzień 
Kobiet, Senioralia – 
3 spotkania
- Amatorski Turniej 
Tenisa Stołowego i 
Olimpiada Seniorów 
– 2 spotkania
- spotkania z 
Władzami Miasta – 
Wielkanoc, Wigilia – 
2 spotkania
- udział w 
uroczystości Dzień 
Solidarności 
Międzypokoleniowej 
„ Młodość i 
Doświadczenie” - 1 
spotkanie
- spotkania z 
dietetykiem i 
kosmetyczką – 3 

czasu seniorów i dzieci z Zespołu ds. wspierania opiekuńczo-
wychowawczego  rodziny.  W  ramach  tak  zorganizowanych
wspólnych  zajęć  prowadzone  są  m.in.:  zajęcia  manualno-
plastyczne, wokalno–recytatorskie, a także wspólne spotkania
świąteczne czy spotkania przy grillu.  Dzięki  nowo powstałej
Pracowni Orange wiele zajęć i  spotkań odbywa się właśnie
tam,  ku  uciesze  klubowiczów.  To  bez  wątpienia  miejsce
spotkań, rozwoju pasji, warsztatów, szkoleń z zakresu obsługi
komputera oraz wykorzystania urządzeń multimedialnych.

     Oferta Klubu Seniora:
– „Spotkania  ze  zdrowiem”  –  pogadanki  z  lekarzem,

pielęgniarką na temat profilaktyki zdrowia i  zdrowego
odżywiania.

– „Chcę  być  piękna”  –  poznawanie  sposobów
pielęgnacji  urody.  Cykliczne spotkania  z fryzjerką i
kosmetyczką.

– „Kącik  komputerowy”  –  możliwość  nabywania
umiejętności obsługi komputera. Nauka korzystania
z Internetu.

– Zajęcia kulinarne.
– Organizowanie imprez okolicznościowych (imieniny,

urodziny, jubileusze).
– Uczestnictwo  w  imprezach  organizowanych  na

terenie  miasta  i  innych  –  wyjścia  do  kina,  teatru,
spacery,  wycieczki  piesze,  autokarowe,
pielgrzymkowe,  ogniska,  wieczorki  taneczne,
wystawy, prelekcje itp.

– Zajęcia  plastyczne  –  malowanie,  rysowanie,
papieroplastyka itp.

– Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
– Zajęcia muzyczne, taneczne, wspólne śpiewanie.
– Trening  pamięci  –  krzyżówki,  rebusy,  szarady,

szachy, karty, warcaby, puzzle, gry planszowe itp.
– Spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki poetyckie,

występy artystyczne.
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spotkania
- wycieczka do 
Krakowa - 1

– Zajęcia  manualne  –  prace  na  drutach,  szydełku,
szycie itp.

– Zajęcia teatralne rozwijające umiejętności aktorskie.
– Cykliczne spotkania w bibliotece – zapoznanie się z

księgozbiorem,  nowościami  literackimi,  czytanie
prasy.

– Zajęcia i warsztaty psychologiczne.
– Spotkania  integracyjne  z  dziećmi  Zespołu  ds.

Wspierania Opiekuńczo-Wychowawczego Rodziny.
– Współpraca  z  czeladzkimi  stowarzyszeniami  ds.

Osób Starszych, Związkami Emerytów i Rencistów
itd.

Tworzenie kroniki  Klubu, ilustracji  fotograficznych,  wycinków
prasowych, opisy ważniejszych wydarzeń.

Poniesione koszty finansowe:
11.093,81 zł
                                                   
Źródła finansowania:
Środki własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Efekty zadania:

- podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów tj. 
rozwijanie sprawności fizycznej i intelektualnej;
- wykształcenie umiejętności miłego spędzania czasu w grupie 
rówieśniczej;
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, talentów;
- przeciwdziałanie samotności szczególnie w okresie świątecznym;
- udział w lokalnych i miejskich imprezach;
- współpraca z czeladzkimi stowarzyszeniami;
- budowanie solidarności międzypokoleniowej i kształcenie liderów 
wywodzących się z tej grupy wiekowej;
- wspieranie nieformalnych – rodzinnych i pozarodzinnych sieci 
wsparcia oraz propagowanie organizacji pozarządowych 
działających w imieniu i na rzecz seniorów;
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- zwiększenie świadomości i motywacji w zakresie osobistego 
rozwoju społecznego seniorów;
- zwiększenie jakości i efektywności działań środowiskowych w 
obszarze pomocy społecznej.

4.3 Aktywizacja rodzin, dzieci i 
młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej

Poniesione koszty: 
17 963,82 zł.
Osiągnięte 
wskaźniki:
- liczba dzieci i 
młodzieży biorących 
udział w zajęciach 
Zespołu ds. 
Wspierania Rodziny: 
32
- liczba podjętych 
inicjatyw/pikniki, 
spotkania 
integracyjne: 17
- liczba 
zrealizowanych 
projektów 
socjalnych: 0

Opis zrealizowanych działań:
Dział  ds.  Wspierania  Rodziny  i  Asysty  Rodzinnej  działający  w
ramach  struktury  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Czeladzi  realizował  „Program  Wspierania  Rodziny  i  Aktywności
Lokalnej  -  Kreatywna  PIASKownIca”,  adresowany  do  dzieci  i
młodzieży  w  wieku  od  6  do  15  lat,  pochodzących  z  rodzin
dysfunkcyjnych,  niepełnych,  borykających  się  z  problemem
bezrobocia,  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,
uzależnieniami  oraz  wychowujących  się  w  warunkach
niekorzystnych  dla  rozwoju.  Działania  w  ramach  programu
ukierunkowane były na wspieranie rodzin przeżywających trudności
wychowawczo-opiekuńcze, w tym szczególnie rodzin z problemem
uzależnienia  od  alkoholu  oraz  na  działania  profilaktyczne.
Wszystkie  zajęcia  oferowane  w  Kreatywnej  PIASKownIcy  były
bezpłatne  i  dostosowane  do  etapu  rozwojowego  dzieci,
prowadzone w dwóch grupach  wiekowych:  grupa młodsza (6-10
lat), grupa starsza (11-15 lat).
Od  poniedziałku  do  piątku  odbywały  się  zajęcia  dziennikarsko-
literackie,  twórcze  zabawy  z  językiem polskim,  zajęcia  z  języka
angielskiego,  warsztaty  psychoedukacyjne  (prowadzone  przez
wychowawcę) oraz warsztaty artystyczno-twórcze RAZ DWA TRZY
–  TWORZYSZ  TY  prowadzone  przez  artterapeutę.  Dodatkowo
kadra zapewniała dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych i
nauce oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego.
Dzieci  i  młodzież  uczestniczyły  także  w  spotkaniach
organizowanych w Miejskiej Bibliotece nr 2 w Czeladzi, warsztatach
artystycznych, zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego
Centrum Kariery OHP w Będzinie oraz wycieczkach.
W  okresie  od  11.02.2019r  .  do  22.02.2019  r.  realizowane  były
zajęcia  w  ramach  programu  „Ferie  w  mieście  2019”  tj.  zajęcia
artystyczno-twórcze  RAZ,  DWA,  TRZY  TWORZYSZ  TY,  zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne , zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z
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chustą  Klanzy,  gry  zabawowe  z  elementami  edukacji  z
uwzględnieniem  indywidualnych  potrzeb  dzieci. Ponadto  dzieci
poznały zasady bezpieczeństwa zimą.

Dnia 11.02.2019 r.  odbył się bal karnawałowy dla dzieci oraz ich
rodzin. W ramach integracji międzypokoleniowej odbyły się zajęcia
z Klubem Seniora „Wrzos”  pt.:  „Kreatywność w każdym wieku”  -
spotkanie z doradcą zawodowym (12.02.2019 r.); „Serduszko puka
w  rytmie  cza  cza”  -  zabawa  walentynkowa  (14.02.2019  r.);
„Kolorowy  raj  artysty  –  łapacze  snów”  -  zajęcia  plastyczne
(18.02.2019 r.).

W ramach akcji odbyły się również następujące wycieczki:

1. Śląski  Teatr  Lalki  i  Aktora  Ateneum  w  Katowicach  –
spektakl  „Calineczka”  oraz  warsztaty  muzyczne
dn.13.02.2019 r.

2. Kopalnia  Kultury  w  Czeladzi  –  seans  filmowy  „Shrek
Forever” dn. 15.02.2019 r.

3. Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach dn. 20.02.2019 r.

4. Kopalnia  Kultury  w  Czeladzi  –  seans  filmowy  „Jak
wytresować smoka 2” dn. 22.02.2019 r.

Przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP z
Będzina  oraz  Mobilnym  Centrum  Informacji  Zawodowej  OHP  z
Dąbrowy Górniczej  odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości  dla
najmłodszych  prowadzone  przez  doradcę  zawodowego
(19.02.2019; 21.02.2019r.).

      Dzieci uczestniczyły również dnia 29.04.2019 r. w spotkaniu
wielkanocnym.  W czerwcu odbyła się zabawa i karaoke z okazji
Dnia  Dziecka  (03.06.2019  r.)  oraz  w  ramach  integracji  między
pokoleniowej   grillowo-zabawowy  Dzień  Dziecka  wraz  z  Klubem
Seniora Wrzos (11.06.2019r.).

W ramach akcji  „Lato  w mieście  2019” realizowane były
następujące  zajęcia:  plastyczne,  decoupage,  zabawy  ruchowe  z
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chustą  Klanzy,  gry  zabawowe  z  elementami  edukacji  z
uwzględnieniem  indywidualnych  potrzeb  dzieci,  zabawy
podwórkowe, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, zajęcia
sportowe  oraz  warsztaty  profilaktyczno-edukacyjne.  Dzieci  i
młodzież  poznały  zasady  bezpieczeństwa  w trakcie  wypoczynku
letniego.  

Przy  współpracy  z  Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP
odbywały  się  warsztaty  z  przedsiębiorczości  dla  najmłodszych.
Odbyło  się  pięć  spotkań  prowadzonych  przez  doradcę
zawodowego (04.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08.2019r.).

W ramach akcji  odbyły się również następujące wyjścia i
wycieczki:

1. Kopalnia  Kultury  w  Czeladzi  –  seans  filmowy  „Piękna  i
Bestia” dn. 03.07.2019 r.

2. Kopalnia  Kultury  w  Czeladzi  –  seans  filmowy  „Kurczak
Mały” dn. 05.07.2019 r.

3. Park  Nauki  i  Rozrywki  Krasiejów  w  Krasiejowie  dn.
11.07.2019 r.

4. Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w
Tarnowskich Górach dn. 18.07.2019 r.

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

1. Zabawa Andrzejkowa (28.11.2019 r.),

2. Zabawa Mikołajkowa podczas której dzieci dostały paczki
oraz  warsztaty  artystyczne  „Prezent  dla  Mikołaja”
(06.12.2019 r.),

3. Spotkanie  Mikołajkowe  w  Kolegium  Pracowników  Służb
Społecznych  w  Czeladzi,  podczas  spotkania  dzieci
uczestniczyły  w  spotkaniu  z  Mikołajem,  a  także
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przedstawieniu przygotowanym przez podopiecznych DPS
z Będzina (7.12.2019),

4. Spotkanie wigilijne, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
oraz  warsztaty  świąteczne  z  rękodzieła.  Ponadto  dzieci
otrzymały paczki z słodyczami (16.12.2019 r.)

Nowe Miasto,  Stare Miasto, Kolonia Saturn, Stare Piaski
5.5 Pomagamy rodzinom –program 

wspierania rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji.

Miejski Ośrodek
Pomocy 
Społecznej 

Poniesione koszty 
finansowe: 20 
152,10 zł.

Osiągnięte 
wskaźniki:

- Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych
usługami 
społecznymi 
świadczonymi w 
interesie ogólnym w 
programie: 23 osoby;
- Liczba wspartych w
programie miejsc 
świadczenia usług 
społecznych 
istniejących po 
zakończeniu 
projektu: 3

Opis zrealizowanych działań:

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi w maju 2019 roku 
rozpoczął realizację projektu pn. „SATURN – Czeladzka Planeta 
Rozwoju” 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: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – 
ZIT. Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.04.2021
r.

Celem  projektu  jest  poprawa  funkcjonowania  społecznego  osób
dorosłych,  dzieci  oraz  ich  otoczenia  poprzez  zapewnienie  im
kompleksowego wsparcia (zindywidualizowanego i efektywnego) z
terenu rewitalizowanego – Kolonia Saturn w Czeladzi.

Główne obszary działań obejmują: 
- w zakresie oferty dla osób dorosłych - poszerzenie kompetencji 
wychowawczych, wspieranie zasobów rodziny oraz ochrona 
dziecka przez zaniedbaniem itp.
- w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, 
podnoszenie kluczowych kompetencji itp.

Grupę  docelową  w  projekcie  stanowią  osoby  wykluczone  lub
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z
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rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Wsparciem zostały objęte 23 osoby.

W roku 2019 zrealizowano następujące działania:

1.  W  ramach  Zadania  1  "Program  wsparcia  rodzicielstwa"
przeprowadzono:

 Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin;

 Spotkania grupy wsparcia, łącznie 20 godzin;

 Indywidualne  poradnictwo  psychologiczne,  łącznie  33
godziny;

 Indywidualne  poradnictwo  logopedyczne,  łącznie  16
godzin;

 Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów
dojazdu  w  formie  jednorazowych  biletów  komunikacji
miejskiej.

2.  W ramach Zadania  2  „Placówka Wsparcia  Dziennego
dla Dzieci i Młodzieży”:

 Zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz
młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat,

 Zatrudniono psychologa na ½ etatu,

 Przeprowadzono  zajęcia  artterapeutyczne,  łącznie  15
godzin,

 Przeprowadzono  indywidualne  i  grupowe  poradnictwo
logopedyczne, łącznie 12 godzin.

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia
dzieciom  i  młodzieży  wychowanie,  pomoc  w  nauce,
organizacje  czasu  wolnego,  zabawę  i  zajęcia  sportowe
oraz  rozwój  zainteresowań.  Zajęcia  odbywały  się od
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poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez
4 godziny dziennie (13.00 – 17.00).

Poniesione koszty finansowe: 20 152,10 zł.

Źródła finansowania: środki unijne, budżet państwa, budżet 
jednostki samorządu terytorialnego

Efekty zadania:
- Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 
mieszkańców Czeladzi;

5.9 Rozwój usług społecznych – 
realizacja wiązki projektów 
zapobiegających ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców Powiatu 
będzińskiego 

Starostwo 
Powiatowe 

Wartość projektu
2 498 978,00 zł

W lipcu 2019 został złożony wniosek w ramach RPO WSL z poddz.
9.2.1 pn. „Pomocna dłoń start w samodzielność – wsparcie dla 
osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych oraz 
korzystających z infrastruktury usług społecznych”

Inne przedsięwzięcia rewitalizacyjne
9.3 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez 

wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności 
mieszkańców; przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa 
mieszkańców, poprawa stanu 
technicznego obiektów użyteczności 
publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych

Wartość projektu
741 068,69 zł

Wartość projektu
717 436,55 zł

Całkowita wartość 
projektu dla 5-ciu 
budynków
825 022,00 zł

Złożony został wniosek pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – 
modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi, który 
otrzymał w grudniu 2019 r dofinansowanie z poddz.  12.2.1 RPO WSL. 

Komplementarnym dla w/w projektu jest projekt „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości 
III etap – wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi”. 
Wniosek o jego dofinansowanie z poddz. 11.2.3 RPO WSL oczekuje na zakończenie
oceny formalnej i merytorycznej.

We wrześniu 2019 otrzymał dofinansowanie z poddz. 4..1.1. RPO WSL  projekt pn. 
„Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego” w 
ramach którego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i technicznych w Czeladzi 
zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna
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Ład przestrzenny.

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Czeladź

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  należy do zadań 

własnych gminy.

Na terenie miasta obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czeladź” przyjęte uchwałą nr 

XXV/336/2016 Rady Miejskiej  w Czeladzi z dnia 19 maja 2016r. 

 Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, a jego postanowienia 

mają charakter nienormatywny. Studium jest aktem o wyższym stopniu ogólności od 

pozostałych dokumentów planistycznych wykorzystywanych na szczeblu gminnym, 

takich jak plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Ponadto studium pozostaje uniwersalne pomimo zmian w przepisach 

odrębnych związanych z  procedurą planowania przestrzennego a jego ustalenia są 

wiążące dla organów gminy wyłącznie przy sporządzaniu planów miejscowych.

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa 

miejscowego.

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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Obowiązujące miejscowe plany pokrywają około 78% ogólnej powierzchni 

gminy i obejmują tereny: w południowo-wschodniej części gminy tzw. Wschodnia 

Strefa Ekonomiczna, Stare Miasto, Kondratowicz, Staszica, Niwa, wschodnia część 

Nowego Miasta, północna część dzielnicy Nowe Piaski i Stare Piaski, Stara Kolonia 

Saturn, Borzecha i Józefów, Nowe Piaski, Madera, Nowa Kolonia Saturn, 

Śródmieście. 

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwała Nr XL/276/01 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21.06.2001r uchwalająca 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 

„Dziekana IIIB”.

2. Uchwała Nr XL/277/01 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21.06.2001r uchwalająca 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Czeladź.

3. Uchwała Nr VIII/48/2003 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27.03.2003r w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego perspektywicznego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ul. Staszica.

4. Uchwała  Nr LXVI/1013/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr 

XXVII/341/2004 z dnia 26 lutego 2004r. 

5. Uchwała  Nr LXVI/1014/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr 

XXIII/269/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

6. Uchwała  Nr LXVI/1015/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr 

XXVII/343/2004 z dnia 26 lutego 2004r.

7. Uchwała  Nr LXVI/1017/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź.

8. Uchwała  Nr LXVI/1018/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź.
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9. Uchwała  Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r 

w sprawie planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź.

10. Uchwała Nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 1 lutego 2007r w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi.

11. Uchwała  Nr XXIX/358/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź  

ul. Wiosenna.

12. Uchwała  Nr XXIX/360/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź  w 

obszarze Starego Miasta.

13. Uchwała Nr LIV/869/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 czerwca 2009r w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Będzińskiej.

14. Uchwała Nr LV/889/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 lipca 2009r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – 

„Niwa”.

15. Uchwała Nr LV/890/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 lipca 2009r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – 

„wschodnia część Nowego Miasta”.

16. Uchwała Nr LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 października 

2009r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Czeladź – „Stara Kolonia Saturn”.

17. Uchwała Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – 

„Borzecha i Józefów”.

18. Uchwała Nr LXI/1024/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – 

„Madera”.

19. Uchwała Nr LXX/1212/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  29 czerwca 2010r w

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego przyjętego

uchwałą Nr LXVI/1019/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2006r.

20. Uchwała Nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r  w
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sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Czeladź - 

„Nowa Kolonia Saturn”.

21. Uchwała Nr LXXIII/1282/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  28 października 

2010r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Czeladź dla części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym nr 3/1 i 2/2 

k. m. 51.

22. Uchwała Nr XVII/255/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w 

rejonie ul. Będzińskiej i ul. Gdańskiej. 

23. Uchwała Nr XXV/335/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016r  w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w 

rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby.

24. Uchwała Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r  w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - 

„Nowe Piaski”.

25. Uchwała Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r  w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w 

rejonie DK86.

26. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź  

dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą

administracyjną  z miastem Będzin.

27. Uchwała nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019r 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem 

kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczoną 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Czeladź.

28. Uchwała Nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019r w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź 

dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi

KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.
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Obecnie w trakcie  opracowania są dwa miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź dla następujących obszarów w związku z podjętymi 

przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXXVI/465/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 29 marca 2017r w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską,  drogą 

krajową DK86, nasypem kolejowym.

2. Uchwała Nr XXXVI/468/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, 

Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śl. 

W związku z licznymi  uwagami złożonymi w trakcie wykładania projektów 

planów zaistniała  konieczność dokonania zmian w tekście i rysunku planu oraz  

ponowienia procedury planistycznej. 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy.

Inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na podstawie planu 

miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.

W 2019 r:

-  przeprowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-  wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego 

polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót 

budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego 

części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

W 2019 r:

-  przeprowadzono 25 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o 

ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-  wydano 29 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (4 

decyzje z postępowań prowadzonych i nie zakończonych w 2018r) w tym:

 18 na cele mieszkaniowe z zabudową towarzyszącą,
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 11 na cele przemysłowe, usługowe itp. z zabudową towarzyszącą,

-  wydano 1 decyzję  odmawiającą  ustalenia warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu.

1. Mapa  pokrycia  terenu  miasta  Czeladź  obowiązującymi  miejscowymi  planami

zagospodarowana przestrzennego.
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2. Mapa z  terenami,  dla  których podjęto  uchwały  o  przystąpieniu  do  opracowania

planów. 
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5.  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Czeladź usprawnione 

zostało w połowie 2017 roku, poprzez rozdzielenie zadań obejmujących zarządzanie 

i administrowanie zasobem lokali komunalnych, od udzielania pomocy 

mieszkaniowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym powierzone zostało 

spółce gminnej CTBS-ZBK Sp. z o.o., powstałej z połączenia Czeladzkiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

i zlikwidowanego z dniem 31.07.2017r. Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi.

Udzielanie pomocy mieszkaniowej osobom, które ze względu na niski dochód 

w gospodarstwie domowym nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich 

potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie, odbywa się poprzez 

przyznawanie mieszkań komunalnych zwolnionych do ponownej dyspozycji gminy, w 

podziale na lokale docelowe i lokale socjalne, zgodnie z regulaminem, który określa 

uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź i tymczasowych 

pomieszczeń. Organem właściwym do udzielania tej pomocy jest Burmistrz Miasta 

Czeladź. 

Uprawnienia do najmu lokali komunalnych są przyznawane w procesie 

kwalifikacyjnym, przeprowadzanym co kwartał z udziałem komisji. Osoby 

zakwalifikowane do najmu wolnych lokali komunalnych ujęte zostają na liście 

oczekujących na ofertę najmu, która w oparciu o zgłoszone i przygotowane 

technicznie przez zarządcę pustostany realizowana jest na bieżąco w kolejności 

składania wniosków.

Umowy najmu lokali zawiera CTBS – ZBK Sp. z o. o. na podstawie 

skierowania wydanego przez Burmistrza. Skierowanie do najmu wolnego lokalu 

może otrzymać osoba, która w ostatecznej kwalifikacji, poprzedzającej zawarcie 

umowy, spełnia nadal wymogi formalne, określone uchwałą Rady Miejskiej (kryteria 

finansowe i metrażowe). 

W 2019 roku Miasto Czeladź dysponowało 30 wolnymi lokalami w stanie 

gotowym do zasiedlenia.
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a) 4 lokali socjalnych o niskim standardzie,  w tym: 1 wolny lokale w Domu 

Samotnego Rodzica, 3 lokale w pozostałych budynkach socjalnych.

b) 26 lokale docelowe wyposażone co najmniej w urządzenia kąpielowe, sanitariat i 

w instalację gazową, przeznaczone do wynajęcia na czas nieoznaczony, w tym:

- 2 lokale składające się z 3 pokoi i kuchni 

- 9 lokali składających się z 2 pokoi i kuchni

- 7 lokali składających się z 1 pokoju i kuchni,

- 1 lokal kategorii „garsoniera”, składających się z 1 pokoju i aneksu kuchennego lub 

1 pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej do 30 m2.

Ilość wolnych lokali zależała dotąd w głównej mierze od zdarzeń 

nieprzewidywalnych, jakimi było zakończenie najmu na skutek śmierci najemców 

mieszkających samotnie lub opuszczanie lokali w wyniku migracji. 

W 2019r. wydano łącznie 32 skierowania do zawarcia umowy najmu osobom 

ujętym na liście oczekujących na ofertę wolnego lokalu, w tym:

1. 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, w tym:
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a) 2 skierowania dla osób z listy, które oczekiwały na ofertę najmu wolnego 

lokalu

c) 3 skierowania dla osób z listy, którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał 

uprawnienia do najmu lokalu socjalnego 1 osoba nie przyjęła oferty,

d) 1 skierowanie uprawniające osobę z listy do zawarcia umowy wolnego 

lokalu w Domu Samotnego Rodzica przy ul. Szpitalnej 5c w Czeladzi (zakończone 

zawarciem umowy);

2. 26 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu docelowego, w tym:

a) 2 do najmu lokalu kategorii 3 pokoje z kuchnią (wszystkie zakończyły się 

przyjęciem oferty),

b) 9 do najmu lokalu kategorii 2 pokoje z kuchnią (wszystkie zakończyły się 

przyjęciem oferty),

c) 7 do najmu lokalu kategorii 1 pokój z kuchnią (wszystkie zakończyły się 

przyjęciem oferty),

d) 1 do najmu lokalu kategorii garsoniera –(zakończona przyjęciem oferty),

e) 6 skierowań do najmu lokalu zajmowanego bezumownie po śmierci lub po 

wyprowadzeniu się głównego najemcy (bądź wznowienie umowy)

f) 1 skierowanie do najmu w budynku specjalnego przeznaczenia (ul. 

Szpitalna 5)

W okresie od stycznia do końca roku 2019 zarządca zasobu mieszkaniowego zawarł 

134 umów najmu, w tym:

1. 27 umów najmu lokali socjalnych, w tym:

a) 4 umowy na podstawie skierowania z Urzędu Miasta 

b) 13 umów najmu lokali zamiennych w ramach wykonywania zadań 

własnych,

c) 9 umowy w realizacji wyroków eksmisyjnych,
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d) 1 umowa zawarto z osobą, która z mocy art. 691 Kc wstąpiła w najem po 

śmierci głównego najemcy (poza listą),

2. 107 umów najmu lokali docelowych, w tym:

a) 26 umów najmu na podstawie skierowania z Urzędu Miasta 

b) 6 umów zamian lokali na podstawie skierowania z Urzędu Miasta

c) 11 umów zawarto w wyniku dokonania zamian pomiędzy kontrahentami 

(poza listą),

d) 19 umów zawarto z osobami, które z mocy art. 691 Kc wstąpiły w najem po 

śmierci głównego najemcy (poza listą),

e) 25 innych umów zarządca zawarł w wyniku działań własnych , w tym 2 

lokale zakładowe

Na rocznej liście osób oczekujących na mieszkanie w zasobie gminy, 

obowiązującej w 2019 roku, figurowało 283 osób (wnioskodawców spełniających 

wymagane kryteria najmu). Lista obejmowała przy tym wnioskodawców, którzy złożyli

wnioski o najem lokalu do 30 września 2019r. (proces kwalifikacyjny wniosków 

złożonych w IV kwartale 2019r. przeprowadzany  jest w 2020r.)
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Lista osób uprawnionych do najmu lokalu w zasobie Miasta Czeladź w 2019 r. 

obejmowała:

1. 135 osób oczekujących na mieszkanie docelowe,

2. 148 osób oczekujących na mieszkanie socjalne, w tym:

a) 79 osób uprawnionych wyrokiem eksmisyjnym do uzyskania lokalu 

socjalnego,

b) 69 osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego na zasadach ogólnych z 

powodu niedostatku.

Wśród osób ujętych na liście uprawnionych do najmu lokalu w zasobie gminy 

na pomoc mieszkaniową najdłużej oczekują wnioskodawcy ubiegający się o 

mieszkanie socjalne. Ze względu na pozostawanie w niedostatku ich najemcy 

korzystają z możliwości przedłużania najmu zajmowanych lokali na kolejne okresy. 

Wnioski osób uprawnionych do najmu lokali socjalnych są obecnie najtrudniejsze do 

realizacji i sytuacja taka będzie się utrzymywać w kolejnych latach.

W tej grupie dominują wyroki sądowe orzekające eksmisję dłużników z 

zasobów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A., Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn”, 

Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wśród ogólnej liczby 73 wyroków eksmisyjnych (stan na 31.12.2019 r.) do 

realizacji przez gminę pozostają:

- 40 wyroków z SRK SA 

- 12 wyroków z SM Saturn,

-  6 wyroków z CSM,

- 1 wyrok z zasobów niepublicznych,

- 14 wyroków z zasobów gminnych w tym wyroki po ZBK

Inaczej wygląda sytuacja wnioskodawców uzyskujących dochód z pracy 

zarobkowej w wysokości nie pozwalającej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
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na wolnym rynku, ale posiadających odpowiedni dochód na pokrycie czynszów 

najmu docelowych lokali komunalnych.

Na mieszkania docelowe wg poszczególnych kategorii nadal oczekuje  78:

- 35 osób na GARSONIERĘ

- 24 rodziny na 1 POKÓJ Z KUCHNIĄ 

- 14 rodzin na 2 POKOJE Z KUCHNIĄ 

- 5 rodzin na 3 POKOJE Z KUCHNIĄ 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można tendencję spadkową w ilości 

wniosków  składanych o przydział lokali z zasobu komunalnego. 

Ilość wniosków o najem lokali z zasobu komunalnego  w latach 2016 -
2019

2016 r. 2017r. 2018r. 2019r.

167 155 149 102

Liczba osób oczekujących na mieszkania z zasobu komunalnego stale rośnie. 

Jednakże w kolejnych latach oczekuje się, że dokonana pod koniec 2017r. zmiana 

zasad przyznawania mieszkań w zasobie Miasta Czeladź, w tym m. in. zaostrzenie 
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kryteriów uprawniających do zawarcia umowy, pozwoli zmniejszyć ilość osób ujętych 

na liście oczekujących na mieszkanie.

Ilość  osób  oczekujących  na  najem  lokali  z  zasobu  komunalnego   w
latach 2017 - 2019

2017 r. 2018 r. 2019 r.

Lokale socjalne 53 58 69

Lokale docelowe 89 81 135

142 139 204

Powyższe dane uwzględniają wyroki eksmisyjne.

Zauważyć można, że zwiększa się udział procentowy osób oczekujących na 

przydział lokali socjalnych. Do najmu lokalu socjalnego kwalifikuje się obecnie 34% 

osób umieszczonych na liście oczekujących. Udział procentowy osób oczekujących 

na lokale socjalne, w kolejnych latach, utrzymuje się na podobnym poziomie. W 

stosunku do lat ubiegłych wzrósł natomiast odsetek osób oczekujących na lokale 

docelowe w stosunku do osób oczekujących na socjal. W ogólnej liczbie osób 

oczekujących na lokal docelowy stanowią one 66% gdy w latach ubiegłych poziom 

ten wynosił ok. 60%.
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W poniższej tabeli określono ilość wniosków kwalifikowanych pozytywnie w 

porównaniu do ogólnej liczby wniosków złożonych w ciągu roku.

NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NAJEM LOKALU DOCELOWEGO

Wnioski 
ogółem

Wnioski 
zakwalifikowan
e

Wnioski 
odrzucone

Wnioski 
ogółem

Wnioski 
zakwalifikowan
e

Wnioski 
odrzucone

45 17 28 74 48 26

Na podstawie analizy rozpatrywanych wniosków przewiduje się w kolejnych 

latach tendencję wzrostu zapotrzebowania na mieszkania docelowe. Sprzyja temu 

poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Miasto Czeladź systematycznie podejmuje działania organizacyjne i prawne, 

mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w coraz lepszym i większym 

zakresie. Efektywne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w latach 

kolejnych oparte będzie na Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Czeladź, przyjętym uchwałą nr XV/174/2019 z dnia 25 września 

2019 roku.

6.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

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

Zakończono budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

wchodzące w zakres I oraz III etapu budowy przy ul. Mysłowickiej. Wybudowano sieć

wodociągową ø 160 o długości 245 m, ø 125 o długości 424 m oraz przyłącza ø 40 o

długości 270 m, zamontowano 5 hydrantów. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej 

61



wraz z przyłączami ø 200 o długości 808 m, zamontowano 28 studni betonowych ø 

1000. Etap II – wspólnie z Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej 

przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie etapu III. Ze względu na 

zmiany projektowe wykonanie w/w etapu przesunięto na początek roku 2020.

   2. Budowa sieci i przyłączy wody dla projektowanych domów jednorodzinnych 

przy ulicy Rolniczej w Czeladzi.

Zakończono wykonanie sieci wodociągowej z rur PE ø 160 o długości 980 m. 

Prace wykonano siłami własnymi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompownią 

P-1 w ul. Nowopogońskiej w Czeladzi.

Do końca roku 2019 wykonano 104 m kanalizacji grawitacyjnej, 310 m 

kanalizacji ciśnieniowej oraz wybudowano przepompownie ścieków. Ze względu na 

długi czas oczekiwania na zestawy pomp oraz zastosowanie nietypowych rozwiązań 

prace zostały zakończone na początku roku 2020.

Wykonania dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami w Parku Grabek w Czeladzi”.

Na w/w zadanie w roku 2019 wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z 

WPI 2019-2021 wykonanie planuje się w 2020.

Przekazanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. 

Robotniczej/Wiosennej (Deweloper). 

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. przejęły sieć wodociągową oraz kanalizacji 

sanitarnej 

w ul. Robotniczej /Wiosennej wybudowaną przez prywatnego Inwestora.

Przekazanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej 

(Deweloper). Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. przejęły sieć wodociągową oraz 

kanalizacji sanitarnej 

w ul. Orzeszkowej wybudowaną przez prywatnego Inwestora.

Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej o śr. 300 mm w ul. Będzińskiej. 

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę w/w zadania. Ze 

względu na wymaganą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

aktualizację projektu organizacji ruchu prace zostaną rozpoczęte w 2020.

Wymiana sieci wodociągowej o śr. 125 mm w ul. Skłodowskiej.
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Do końca roku 2019 przebudowano ok.  390 m sieci  wodociągowej  wraz z

przyłączami.  

Ze względu na występujące niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu prace zostały

zakończone na początku roku 2020.  

Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  na  Piaski  Zachodnie  -  ul.  3-go

Kwietnia, Mickiewicza, Kościuszki, Sikorskiego, Szybikowa.

W 2019 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej dla w/w zadania.

Przetarg na wykonanie w/w dokumentacji ogłoszono w 2020 roku.

Zakończono  przebudowę  sieci  wodociągowej  w  ulicy  Wspólnej.  Wykonano

sieć wodociągową ø 110 o długości 407 m, wymieniono 15 przyłączy stalowych na

przewody PE ø 40 o długości 125 m, wymieniono 2 hydranty.

Środowisko.

7.  Program gospodarki niskoemisyjnej.

W 2019 r. udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła i zastosowania 

odnawialnych źródeł energii na kwotę 422 303,00 zł. Zrealizowano 217 wniosków 

(210 dotacji do modernizacji źródła ciepła i 7 dotacji do zastosowania odnawialnych 

źródeł energii).

W 2019 roku w ramach realizacji dopłat do zmiany sposobu ogrzewania 

zostało zlikwidowanych 137 palenisk węglowych. 71 wniosków czeka na realizację w 

2020 r.-szacuje się, że zlikwidowano dodatkowe 83 piece węglowe.

W 2019 r. nastąpiło podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków:

- Nowopogońska 212, 214, 218

- Warszawska 2

- Legionów 34A,36,38

- 21 Listopada 3

Termomodernizacji poddano następujące budynki:

- Ogrodowa 4,6, 8, 13, 15, 17

- Składkowskiego 2,4,6,16,18

- Dziekana 1

- Szpitalna 26
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- Spółdzielcza 11-13

W 2019 roku Miasto Czeladź uczestniczyło w Targach Ogrzewania 

Ekologicznego EkoCiepło 2019, które odbyły się w Centrum Targowo – 

Konferencyjnym Expo Silesia

w Sosnowcu, których celem było promowanie działań proekologicznych związanych

z ograniczeniem niskiej emisji wśród mieszkańców aglomeracji Zagłębia 

Dąbrowskiego oraz Śląska.

W 2019 r. zgłoszono wniosek o dofinansowanie zadania „ Likwidacja niskiej 

emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” w ramach konkursu POIiŚ 

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie śląskim. Wniosek dotyczy modernizacji energetycznej 

5 budynków komunalnych:

ul. Konopnicka 2, ul. 21 Listopada 14,16,20 oraz ul. Lwowska 2.

W 2019 r. projekt budowy systemu fotowoltaicznego na budynku Kopalni 

Kultury w Czeladzi, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego został wybrany do 

dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego działanie

4.1.1 Odnawialne źródła energii. Projekt ma zostać zrealizowany do końca czerwca 

2020 r. W budynku Kopalni Kultury zamontowanych zostanie 88 sztuk paneli 

fotowoltaicznych wraz z Systemem Zarządzania Energią. Budowa instalacji 

fotowoltaicznej na tym obiekcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej wytwarzanej w sposób konwencjonalny o około 22,7MWh/rok. 

Wybudowana instalacja pokryje około 34% zapotrzebowania na energię elektryczną 

w budynku. Tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii.

Wartość projektu opiewa na kwotę 163 510,05 zł, przyznane Miastu dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej to 112 994,75 zł.

W 2019 r. uchwalono „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź”. Do głównych celów tego 

dokumentu należą:

• Zapewnienie w perspektywie krótkoterminowej i wieloletniej bezpieczeństwa

i ciągłości dostaw energii i jej nośników dla odbiorców z terenu Miasta

z jednoczesnym zachowaniem akceptowalnych parametrów ekologicznych
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i ekonomicznych.

• Zapewnienie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej się 

zabudowy na terenie Czeladzi.

• Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszystkich 

etapach procesu zaopatrzenia odbiorców z terenu miasta w energię. 

Racjonalizacja użytkowania energii i jej nośników.

• Rozwijanie racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

• Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności 

energetycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i i odnawialnych źródeł 

energii.

Informacje na temat walki ze smogiem są na bieżąco udostępniane na stronie 

internetowej Miasta oraz w gazecie samorządowej „Echo Czeladzi”.

8. Program ochrony środowiska.

ZIELEŃ

1. Przeprowadzono 67 postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie 

drzew.

2. Wydano 46 decyzji zezwalających na usunięcie 788 szt. drzew.

3. Przeprowadzono 55 postępowań w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew 

przez właścicieli nieruchomości.

4. Załatwiono 9 zgłoszeń w sprawie złomów i wywrotów 13 szt. drzew na terenie 

miasta.

5. Załatwiano liczne interwencje dotyczące zieleni w mieście, niektóre z nich 

przekazywano zgodnie

z kompetencjami do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Będzinie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i 

innych organów.

6. Zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami oraz zorganizowanymi w gminie akcjami

nasadzeń zieleni

w 2019r. dokonano nasadzeń ponad 800 szt. drzew w następujących lokalizacjach:

a) ul. 3 Szyb  dz. nr 14 k.m. 51– 400 szt. świerka serbskiego,
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b) teren Gimnazjum nr 3 – 86 szt.: 43 szt. drzew z gatunków liściastych: grab 

pospolity kolumnowy 20 szt, klon zwyczajny 10 szt., wiąz ‘Camperdownii’ 2 

szt, wiśnia piłkowana 6 szt, buk pospolity 3 szt, dąb szypułkowy 2szt, oraz 43 

szt. drzew iglastych – żywotnik zachodni,

c) teren Przedszkola nr 10 w Czeladzi- 43 szt.: 40 szt. żywotnik zachodni i 3 szt. 

drzew: brzoza brodawkowata 1szt, wiąz ‘Camperdownii’ 1 szt, wiśnia 

piłkowana 1szt.,

d) teren CSM – 15 szt. z gatunków klon zwyczajny i jarząb pospolity,

e) ul. Spacerowa 1 – 20 szt. klon kulisty,

f) Park Prochownia – 94 szt. z gatunków brzoza pożyteczna (40 szt.), kolon 

zwyczajny (34 szt.), lipa drobnolistna ( 20 szt.),

g) ul. 3 Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, park Górników – 38 szt. drzew z 

gatunku robinia ‘Umbraculifera’ 1 szt. lipy drobnolistnej w parku Górników,

h) ul. 17 Lipca – 6 szt. głogów,

i) ul. Waryńskiego – przy Przedszkolu nr 1 – 3 szt. klonów kulistych i 4 szt. 

klonów kulistych czerwonych,

j) przy MOPS – 2 szt. robinia akacjowa i 4 szt. forsycji,

k) ul. Dehnelów – 30 szt. tuje ‘Szmaragd”,

l) przy SP 4 – 4 szt. robinie kuliste białe,

m) ul. 3 Kwietnia – 4 szt. robinie akacjowe kuliste,

n) ul. Grodziecka – 38 szt. drzew (grab pospolity kolumnowy 15 szt., klon 

zwyczajny 10 szt., wiąz 8 szt., buk pospolity 5 szt.)

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

1. W dniu 22 kwietnia 2019 odbyła się akcja Dni Ziemi 2019.

2. W dniu 20 września 2019 odbyła się akcja Sprzątanie świata 2019 pod hasłem: 

„Nie śmiecimy – Sprzątamy - Zmieniamy”. Brało w niej udział ok. 820 osób.

3. W 2019 r. w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej w Wydziale Rozwoju 

Miasta i Funduszy Zewnętrznych zorganizowano następujące akcje:
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Opis realizacji zadania w roku sprawozdawczym

Liczba
przeprowadzony
ch kampanii w

ciągu roku

Koszty łącznie
[zł/rok]

Sposób
finansowania

Dni Ziemi 2019:
W ramach programu ekologicznego

zorganizowano dwa spektakle teatralne pt: „Jaś i
Małgosia” i „SmoG Wawelski”. Spektakle

poruszały tematy niskiej emisji, smogu, segregacji
odpadów i elektrośmieci a skierowane były do
dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

2 1 400,00 zł Budżet miasta

Zakup bazy dydaktycznej (modeli DNA) jako
nagród dla uczniów szkół podstawowych z okazji

Dni Ziemi 2019
1 710,94 zł Budżet miasta

Zakup książek jako nagród dla uczniów szkół
podstawowych w Gminnym Konkursie

Przyrodniczo-Ekologicznym z okazji Dni Ziemi
2019

1 389,88 zł Budżet miasta

Zakup filmów o tematyce przyrodniczej i
ekologicznej jako nagród dla uczniów szkół

podstawowych 
w Gminnym Konkursie Przyrodniczo-

Ekologicznym 
z okazji Dni Ziemi 2019

1 255,96 zł Budżet miasta

Zakup środków leczniczych – preparatu
biobójczego Cagrosept dla pszczół

1 1 996,91 zł Budżet miasta

Sprzątanie Świata 2019 pod hasłem „Nie
śmiecimy - Sprzątamy - Zmieniamy”.

Celem akcji było wspomożenie selektywnej
zbiórki odpadów, wskazanie korzyści

wynikających 
z recyklingu, segregacji odpadów

oraz poszanowania zasobów środowiska.
Podczas akcji sprzątane były zarówno tereny
placówek oświatowych jak i sąsiednie oraz

wyznaczone 
w mieście tereny peryferyjne.

UM Czeladź rozdawał materiały (rękawice, worki,
plakaty) oraz fundował nagrody dla uczestników

akcji w postaci słodyczy.
Akcja kierowana była do uczniów szkół oraz

przedszkoli.

1 3 049,59 zł Budżet miasta

KOSZTY ŁĄCZNIE: 7 803,28 zł

POZOSTAŁE

1. Prowadzone są 2 postępowania w sprawie nakazania właścicielowi gruntu, który 

dokonał zmian

na gruncie, które szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenia gruntu do 

67



stanu poprzedniego

lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom na gruncie sąsiednim.

2. Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz 3 postanowienia odmowne wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.

3. Udzielono 10 informacji o środowisku oraz wydano 1 decyzję odmowną udzielenia 

informacji

o środowisku i jego ochronie.

4. W dniu 25.09.2019r. Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę nr XV/176/2019 w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego 

na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Sosnowiec.

5. W dniu 24.10.2019r. podpisano porozumienie w sprawie współdziałania przy 

realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Sosnowiec 

pomiędzy Gminami Czeladź, Katowice, Mysłowice, Sosnowiec.

6. W dniu 23.10.2019r. Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę nr XVI/184/2019 w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Katowice przy realizacji zadania polegającego na 

aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Katowice.

7. W dniu 24.10.2019r. podpisano porozumienie w sprawie współdziałania przy 

realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Katowice 

pomiędzy Gminami Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice.

8. W dniu 14.01.2019r. Wydział wziął udział w systemie ankietyzacji Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przekazał informacje o stanie miasta w 

przedmiocie przeciwdziałania skutkom suszy. W dniu 31.01.2019r. otrzymano raport 

zawierający zestawienie przekazanych informacji.

9. W dniu 18.02.2019r. sporządzono sprawozdanie za 2018r. z realizacji Programu 

ochrony powietrza

i przekazano go do Marszałka Województwa Śląskiego - zgodnie z załącznikiem do 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w 
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sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mający 

na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji”.

10. W dniu 25.11.2019r. opracowano i przesłano ankietę Metropolii GZM dotyczącą 

pozyskania informacji na temat terenów zieleni i terenów rekreacyjnych w Gminie 

Czeladź.

11. W grudniu 2019r. zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo

ochrony środowiska opracowano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

12. W dniu 19.09.2019r. pracownicy Wydziału uczestniczyli w kontroli Miasta Czeladź

dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Katowicach w ramach realizacji programu "Survey".

13. Sporządzono sprawozdanie SG – 01 z zakresu Leśnictwa i ochrony środowiska 

za rok 2018 do Głównego Urzędu Statystycznego.

14. Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś Wydział 

zamieszcza dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku w 

publicznie dostępnych wykazach. Prowadzony jest publicznie dostępny wykaz 

danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo 

Klimatu – Ekoportal.

15. Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś oraz rozporządzenia 

Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r. Wydział prowadzi bazę 

danych o ocenach oddziaływania

na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, który jest 

systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania  i udostępniania 

informacji o postępowaniach.

9. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
miasta Czeladź.

Miasto Czeladź zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
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powstających na nieruchomościach zamieszkałych. W ramach funkcjonowania 

systemu odbierane i zbierane są wszystkie odpady komunalne powstające w 

gospodarstwach domowych. W roku 2019 odpady odbierane były przez konsorcjum 

firm Alba na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. W celu 

zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 

latach następnych w połowie roku 2019 gmina Czeladź ogłosiła przetarg 

nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 14 

listopada 2019 r. umowa z konsorcjum firm Alba.  

Funkcjonowanie w roku 2019 systemu gospodarowania odpadami oparte było 

na podjętych przez Radę Miejską uchwałach:

• Uchwała nr XLI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź.

• Uchwała Nr VI/83/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

• Uchwała Nr XLI/588/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź.

• Uchwała nr XLI/590/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

• Uchwała Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości.
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Na terenie miasta zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. 

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami CORTEX II 

Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego na organizację i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców miasta 

Czeladź. Obecna umowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

W ramach systemu od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące odpady:

• odpady zmieszane,

• papier,

• szkło,

• tworzywa sztuczne w tym plastik, metal i opakowania wielomateriałowe,

• odpady biodegradowalne i zielone,

• odpady remontowo-budowlane z ograniczeniem do 1 tony/rok/gospodarstwo 

domowe,

• odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pozostałe odpady zbierane selektywnie jak również odpady niebezpieczne każdy 

mieszkaniec może bezpłatnie oddać do PSZOK. Rodzaje odbieranych odpadów oraz

sposób ich gromadzenia jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Ponadto gmina Czeladź prowadziła zbiórkę zużytych baterii na terenie czeladzkich 

placówek oświatowych oraz przeterminowanych leków w  5 aptekach:

• Apteka „Europejska II”, ul. Będzińskiej 80.

• Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowej 4.

• Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Rynek 24.

• Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Nowopogońska 227i.

• Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Rynek 24.

W roku 2019 w ramach funkcjonowania systemu odebrano następujące ilości 

odpadów komunalnych:

• odpady zmieszane – 7 516,26 Mg
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• odpady odbierane selektywnie: 3 971,60 Mg, w tym:

◦ opakowania z papieru i tektury – 308,77 Mg,

◦ zmieszane odpady opakowaniowe – 797,41 Mg,

◦ opakowania ze szkła – 351,27 Mg,

◦ odpady ulegające biodegradacji – 879,33 Mg,

◦ odpady remontowo-budowlane – 973,09 Mg,

◦ odpady wielkogabarytowe – 661,73 Mg.

W roku 2019 w ramach funkcjonowania PSZOK zebrano 788,317 Mg odpadów 

selektywnych.

10. Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wszystkie odebrane i zebrane odpady 

zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji trafiły do zagospodarowania do 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 

przypisanych dla regionu II w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego na lata 2016-2022 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr

V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., tj.

• MPGO Sp. z o.o., ul. Grenadierów 21, Sosnowiec;

• MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice;

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów PTS ALBA 

Sp. z o.o. MBP-ZPO, ul. Brzezińska b/n, Chorzów;

• Regionalna Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych BM Recykling Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11, Siemianowice 

Śląskie;

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP – 

sortownia ALBA MPGK Sp. z o.o. ZPOK LIPÓWKA II, ul. Głowna 144a, 

Dąbrowa Górnicza;

• Kompostownia odpadów MPGK Świętochłowice rejon ul. Wojska Polskiego, 

Świętochłowice;

• Kompostownia, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Maciejkowice”, ul. 
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Antoniów 1/1, Chorzów.

W trzech lokalizacjach, gdzie najczęściej powstawały tzw. „dzikie wysypiska”, 

na terenie miasta ustawione były również  kontenery 3,5 m3, w których gromadzone 

są odpady. Odpady te były odbierane przez firmę Alba do zagospodarowania. 

Kontenery zlokalizowane były głównie przy dużych kompleksach garażowych przy ul.

Szpitalnej, Asfaltowej i Wiosennej. Pomagało to w utrzymaniu czystości w tych 

miejscach i zmniejszało zaangażowanie miejskich służb (MZGK) w usuwanie „dzikich

wysypisk”. Niestety z końcem października 2019 r. gmina musiała usunąć kontenery 

ze wskazanych miejsc, ponieważ coraz więcej odpadów podrzucanych było przez 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, głównie budowlano-

remontową.

W mieście Czeladź prowadzona była edukacja ekologiczna, w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. We wszystkich grupach przedszkolnych 

zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne, które objęły swoim zakresem 876 

dzieci:

1. Przedszkole nr 1 – 118 dzieci

2. Przedszkole nr 4 – 119 dzieci

3. Przedszkole nr 5 – 138 dzieci

4. Przedszkole nr 7 – 87 dzieci

5. Przedszkole nr 9 – 162 dzieci

6. Przedszkole nr 10 – 148 dzieci

7. Przedszkole nr 11 – 104 dzieci.

Zajęcia edukacyjne obejmowały swoim zakresem zasady prowadzenia 

prawidłowej segregacji odpadów, zrozumienia co to jest odpad oraz zabawy 

pomagające zrozumieć postępowanie z odpadami.

Miasto Czeladź w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi poniosło w roku 2019 następujące wydatki:

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 3 497 813,75 zł;

• organizacja i prowadzenie PSZOK: 296 570,74 zł;

• dzierżawa kontenerów na odpady wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, 

ustawionych w trzech miejscach najczęstszego występowania „dzikich 

wysypisk”: 52 466,40 zł;
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Razem: 3 846 850,89 zł

11.  Program usuwania azbestu.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź

na lata 2017-2032 wraz z inwentaryzacją tych wyrobów. Zgodnie z „Programem 

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 39/2010 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. (MP nr 33, poz. 481) do obowiązków 

samorządów gminnych należy m.in.:

1. gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, 

rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz 

przekazywanie jej do marszałka województwa za pośrednictwem bazy 

azbestowej (www.bazaazbestowa.pl);

2. przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających z azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

3. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem 

zasad zawartych w Programie;

4. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowiska 

odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania 

odpadów zawierających azbest;

5. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, 

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska);

29 marca 2017r. Rada Miejska w Czeladzi podjęła Uchwałę Nr 

XXXVI/469/2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Czeladź na lata 2017-2032”.

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku oraz minimalizacja szkodliwego 

oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko. Dokument ten zawiera: ogólne 

informacje dotyczące właściwości azbestu, charakterystykę miasta Czeladź, 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta, harmonogram 

realizacji Programu oraz finansowe aspekty jego realizacji.

W dniu 29.11.2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Czeladzi Uchwała 
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Nr XLV/568/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony 

środowiska. Załącznik Nr 3 do przedmiotowej Uchwały stanowi Regulamin udzielania

dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy 

likwidacji pokryć dachowych elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i 

budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź. Zgodnie z 

regulaminem dotacja z budżetu miasta wynosi 100% poniesionych kosztów, jednak 

nie więcej niż 3 000,00 zł.

W 2019 roku ze środków budżetu miasta Czeladź przyznano 1 dotację do 

usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 2 478,00 zł.

Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 

2019, poz. 1396 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) w 

sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest, właściciele nieruchomości mają 

obowiązek przedkładać Burmistrzowi rokrocznie informację dotyczącą użytkowanych 

wyrobów zawierających azbest.

12. Program opieki nad zwierzętami.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

122 z późn.zm.), zobowiązuje Radę Gminy do określenia, w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr V/54/2019 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia "Program opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Czeladź na  rok 2019".

Program obejmuje następujące działania:

)a zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku 

dla zwierząt;

)b sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
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)c odławianie bezdomnych zwierząt;

)d sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

)e poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

)f usypianie ślepych miotów;

)g wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;

)h zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt;

)i zapobieganie bezdomności zwierząt;

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

Realizacja Programu w 2019r.:

• Podpisano Porozumienie międzygminne z Sosnowcem na 

zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt 

w Sosnowcu. Schronisko zapewnia również całodobową opiekę 

weterynaryjną 

w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt oraz 

usypianie ślepych miotów. W 2019r. do schroniska przyjęto 78 szt. 

bezdomnych zwierząt. Schronisko poszukuje nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt ogłaszając informacje na stronie internetowej 

schroniska. Miasto Czeladź również zamieszcza na stronie 

internetowej gminy informacje o znalezionych zwierzętach, w 

zakładce „Zagubione, znalezione zwierzęta”. 

Koszt: 89 700,00 zł.

• Gmina wspiera osoby społecznie opiekujące się kotami wolno 

żyjącymi (tzw. społecznych opiekunów), zapewniając pomoc w 

dokarmianiu kotów poprzez:

)a nieodpłatne wydawanie opiekunom społecznym w okresie jesienno-zimowym  

suchej karmy przez Fundację For Animals z Katowic, z siedzibą przy 

ul. 11 Listopada 4, z którą gmina miała zawartą umowę. Przy odbiorze karmy 

opiekunowie wypełniają „Deklarację opiekuna społecznego kotów wolno 

żyjących”, w której zobowiązani są podać swoje dane osobowe oraz 
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informacje na temat zwierząt objętych pomocą. Obecnie z gminą współpracuje

ok. 50 opiekunów społecznych, którzy dokarmiają łącznie ok. 300 wolno 

żyjących kotów. Koszt: 10 000,00 zł.

)b sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. Każdy opiekun społeczny 

wypełniał Oświadczenie zgłaszające kota do zabiegu kastracji lub sterylizacji 

w Gabinecie Weterynaryjnym Amigi Vet Centrum Leczenia Zwierząt w 

Będzinie, ul. Wojciecha Kilara 48, 

z którym gmina miała zawartą umowę. W 2019 roku 

wysterylizowano/wykastrowano 36 kotów. Koszt: 3 825,00 zł

• Zgodnie z ustawą, Gmina Czeladź zapewnia miejsce do 

przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z panem Jackiem 

Mokros, właścicielem gospodarstwa rolnego  zlokalizowanego w  

Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10. W 2019 roku - brak 

zwierząt gospodarskich. 

Koszt za gotowość: 1 549,80 zł.

• Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt 

z terenu Miasta Czeladź zapewnia Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe KONKRET Piotr Kornas, ul. Małachowskiego 6/41 

z Bytomia, z którym Gmina miała podpisaną umowę. W 2019 roku –

58 szt. martwych zwierząt. Koszt: 10 000,00 zł.

• Gmina prowadzi kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców

do czipowania swoich zwierząt. W 2016r. gmina rozpoczęła akcję 

czipowania psów 

z terenu miasta: zakupiono czipy i podpisano umowę z lekarzem 

weterynarii na usługę czipowania zwierząt, tj. Przychodnia 

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

Od 2016 roku zaczipowano 609 szt psów, z czego w 2019 r. - 72 

sztuki. Koszt: 2 360,00 zł. Zakup dodatkowych czipów (baza SAFE-

ANIMAL). Koszt: 2 686,32 zł.

• Gmina Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne 

m.in. 
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w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami 

(zima, lato), ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji, czipowania, 

a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania w zasadniczej 

części skoncentrowane są na działalności informacyjnej, zwłaszcza 

w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. 

publikacje w gazecie samorządowej „Echo Czeladzi” oraz na 

stronach internetowych miasta pod adresem www.czeladz.p  l   

Polityka społeczna, edukacja, kultura.

13. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź

na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą nr XXIII/309/2016 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 17 marca 2016r. Strategia określa główne cele i kierunki działania 

polityki społecznej Miasta  podejmowane w celu przezwyciężania problemów 

społecznych występujących i mogących pojawić się w Mieście Czeladzi. Stanowi 

dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane są lokalne programy 

profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej, realizowane 

przez Miasto, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest 

monitoring, który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w 

słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym 

zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych 

już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów 

strategicznych z wcześniejszymi założeniami.

W Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Czeladź na lata 2016-2022 przyjęto, że monitorowanie stopnia realizacji celów 

strategii przez Komitet Monitorujący będzie się odbywać w okresach rocznych. 

Monitoring i przygotowanie raportu, powstaje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 

Kluczowych Realizatorów. Jednak co do zasady raport z monitoringu przekazywany 

jest Burmistrzowi do 31 marca roku następującego po roku, który podlega 

monitorowaniu. Burmistrz publikuje raport w trybie umożliwiającym zapoznanie się z 

nim wszystkim interesariuszom, a w szczególności przedstawicielom instytucji i 
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organizacji, które brały udział 

w przygotowaniu Strategii.

Monitorowanie stanowi formę oceny procesu wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Punktem odniesienia jest treść samej 

Strategii. A ocena polega na porównaniu już osiągniętych wartości wskaźników 

realizacji celów, w danym roku i narastająco od początku wdrażania, z treścią celów. 

W tym procesie nie oceniamy samych celów, przyjętych kierunków działań, które 

mają służyć ich osiągnięciu. W niewielkim stopniu możliwe jest modyfikowanie 

systemu wskaźników – zwykle poprzez dołączenie dodatkowych, uszczegółowienie 

już przyjętych. Nie odnosimy się do zasadności przyjętych celów, ani nie 

porównujemy osiągniętych wyników z tymi, które osiągnęły inne miasta realizujące 

analogiczne strategie

w podobnych warunkach. 

Do każdego celu strategicznego przyporządkowano kluczowych realizatorów. 

Co do zasady, to właśnie te instytucje dysponują przede wszystkim danymi 

niezbędnymi do wyliczania poszczególnych wskaźników lub w stosunkowo łatwy 

sposób mogą takie dane pozyskać. Tam, gdzie wskazano kilka podmiotów możliwa 

jest sytuacja, że dane są rozproszone pomiędzy te podmioty 

i konieczna jest dodatkowa koordynacja i agregowanie w celu wyliczania wartości 

poszczególnych wskaźników.

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega 

również na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków 

działań w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić 

się poprzez zmianę regulacji prawnych, czy też narastanie poszczególnych 

dolegliwości społecznych. Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga 

odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i 

zasadami.

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym 

dokumentem w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu 

na danym etapie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny 

wdrażania strategii w latach następnych oraz podejmowania ewentualnych działań 
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korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź 

opracowanie nowej strategii. Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej 

prowadzonej w gminie. Jest dokumentem, który stanowi w razie konieczności 

podstawę do jej zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw 

aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 

W przedstawionych poniżej tabelach znalazł się poziom realizacji poszczególnych 

wskaźników w 2019r., jak również analiza czterech latach obowiązywania Strategii.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Czeladź za rok 2019.

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług 
społecznych

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
rozwój form pomocy 
dla bezrobotnych 
mieszkańców miasta 

MOPS w Czeladzi, 
PUP w Będzinie,
jednostki ochrony 
zdrowia,
GKRPA,
organizacje pozarządowe

Liczba osób, które 
zrealizowały kontrakty 
socjalne i poprawiły 
swoją sytuację społeczną

52

Liczba osób 
usamodzielnionych 
poprzez podjęcie 
zatrudnienia i uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

591

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

1

W 2019 roku z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z tytułu 

podjęcia zatrudnienia wyrejestrowano 2 803 osoby, które stanowiły 36,7% odpływu z 

bezrobocia w roku ubiegłym.

W porównaniu z rokiem 2018 liczba osób wyrejestrowanych z powodu 

podjęcia zatrudnienia zmniejszyła się o 576 osób tj. o 17,1% ( 2018r. – 3 379 osób, 

2017r. – 4 019 osób).

Wśród ww. osób wyłączonych z ewidencji PUP Będzin z tytułu podjęcia zatrudnienia 

- 591 osób (21,1 %) pochodziło z gminy Czeladź tj. o 131 osób (18,2%) mniej niż w 
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roku 2018 (722 osoby – 2018r., 849 osób – 2017r.).

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2 
redukowanie skali 
ubóstwa oraz 
zależności od 
systemu pomocy 
społecznej

MOPS w Czeladzi,
PUP w Będzinie,
organizacje pozarządowe

Liczba mieszkańców 
żyjących w ubóstwie (wg 
kryterium dochodowego)

480

Liczba mieszkańców 
objętych projektami z 
zakresu włączenia 
społecznego, 
realizowanymi na terenie 
miasta

332

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców

43

Liczba projektów 
socjalnych oraz osób 
nimi objętych 

0

Na koniec grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

zarejestrowanych było   2 439 osób, w tym 1 298 kobiet. Osoby z terenu gminy 

Czeladź stanowiły 21,7% ogółu zarejestrowanych – 528 osób, w tym 260 kobiet. W 

porównaniu z rokiem 2018 liczba osób zarejestrowanych zmniejszyła się o    1 274 

osoby (34,3%). Podobnie zmniejszeniu uległa liczba osób bezrobotnych z terenu 

Czeladzi – spadek o 344 osoby (39,5%).

W ubiegłym roku wykonywanie prac społeczno użytecznych rozpoczęły 44 

osoby z gminy Czeladź. 

W roku 2018 prace społeczno użyteczne rozpoczęły 82 osoby z gminy 

Czeladź, w 2017 roku - 87 osób. Prace społecznie użyteczne są jedną z form 

przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia. Skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo 

uczestniczących 

w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym 

programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia 

socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o 

pracę. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac 
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społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między 

starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. 

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej 

kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w 

całości finansowane z budżetu gminy. Głównym celem tego instrumentu jest 

zapewnienie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz 

społeczności lokalnych. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest 

zwiększenie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.3
rozwój infrastruktury 
społecznej
w związku z 
procesem starzenia 
się społeczeństwa 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej 
UM w Czeladzi, 
organizacje pozarządowe

Liczba godzin usług 
opiekuńczych 
realizowanych w miejscu 
zamieszkania

31.718

Liczba miejsc w 
ośrodkach wsparcia

0

Liczba osób obje tych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0

Liczba wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych do osób 
starszych 

62 osoby
- 21 warsztatów

Liczba wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej 
seniorów

0

Ilość osób korzystających
z karty seniora  

1810 kart

Ilość utworzonych, 
funkcjonujących klubów 
seniora oraz ilość osób 
objętych ich wsparciem 

4 Kluby Seniora
 - 95 osób

C.4
przeciwdziałanie 
marginalizacji oraz 
tworzenie warunków 
rozwoju i aktywności 
dla osób z 
niepełnosprawnością

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
PUP w Będzinie, 
organizacje 
pozarządowe,
jednostki edukacyjne 

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

7

Ilość osób objętych 
projektami socjalnymi 
oraz wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

350

Ilość osób uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej  

43

Liczba placówek dla osób
niepełnosprawnych

2
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Na koniec grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

zarejestrowanych było 160 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, stanowiących 

6,6% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu 

z 2018 rokiem liczba osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 50 osób tj. o 23,8%.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku 

pracy objął 25 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 1 osobę ze stopniem 

niepełnosprawności poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Wśród ww. osób - 9 (36%) dotyczyło gminy Czeladź spośród których: 6 osób 

skierowano 

do wykonywania prac społecznie użytecznych,  2 osoby uczestniczyły w szkoleniu 

oraz 1 osobie przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.5
wzmocnienie roli 
rodziny w 
wypełnieniu funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczej

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji 
i Polityki Społecznej UM 
w Czeladzi,
jednostki edukacyjne

Ilość programów 
profilaktycznych, 
korekcyjnych i 
edukacyjnych wraz z 
liczbą osób w nim 
uczestniczących 

36 programów -
1511

Ilość osób objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

375

Ilość osób objętych 
psychoterapią 

14

Ilość osób objętych 
szkołą dla rodziców 

32

Ilość osób korzystających
z karty dużej rodziny 

271
1087

Ilość rodzin zastępczych 
z terenu miasta Czeladź

54

Ilość utworzonych 
nowych miejsc w 
żłobkach 

32

Ilość miejsc w żłobkach 
na 1000 mieszkańców

4,56

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej w 
obszarze przemocy 
domowej 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
Ośrodek Wspierania 
Dziecka i Rodziny w 
Będzinie – Filia w 
Czeladzi

Liczba przypadków 
przemocy domowej 
(Niebieskie Karty) 

71

Liczba osób i rodzin 
objętych wsparciem grup 
roboczych

206

Liczba osób, które 
skorzystały z interwencji 
kryzysowej, terapii   i 
poradnictwa w zakresie 
problemów uzależnień i 
przemocy. 

386

83



Liczba osób 
doświadczających 
przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej

6

Ilość szkoleń dla kadry 
rozwiązującej problemy 
przemocy domowej 

7

Ilość osób korzystających
z poradni uzależnień 
(uzależnionych, 
współuzależnionych, 
DDA)

395

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0

C.7
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
pomoc dla 
uzależnionych 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
Ośrodek Wspierania 
Dziecka i Rodziny w 
Będzinie – Filia w 
Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie 
Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w 
Czeladzi

Liczba osób i godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego w 
zakresie problemów 
alkoholowych 

350 osób
- 2311
godzin

Ilość programów 
profilaktycznych i osób 
nimi objętych 

10 programów -
734 osób
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Poradnictwa specjalistycznego udzielono ogółem dla: 350 os. w podziale na grupy 

wiekowe tj.

0-18 lat :   0 os.

19-29 lat :  122 os.

30-64 lat :  224 os.

64 i więcej :  4 os.

Program „SOS dla Rodziny” – 29 uczestników, w tym 7 mieszkańców Czeladzi. 

Program jest dofinansowywany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w 

ramach Programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-

2020.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.8 
rozwój usług 
społecznych na rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 

MOPS w Czeladzi Ilość osób bezdomnych 
w stosunku do 1000 
mieszkańców 

2

Ilość osób objętych 
poszczególnymi formami 
wsparcia (ogrzewalnia, 
łaźnia)

63

C.9 
rozwój potencjału 
ośrodka pomocy 
społecznej

MOPS w Czeladzi Liczba mieszkańców 
objętych projektami 
rozwoju społeczności 
lokalnych (PAL, OSL itp.)

0

Liczba pracowników 
socjalnych na 2000 
mieszkańców

1,07

Liczba osób objętych 
asystą rodzinną

44

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i zasiłki 

722

Ilość osób objętych 
poszczególnymi usługami
społecznymi

1200
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 2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa w 
zagrożonych 
dzielnicach

Urząd Miasta  w 
Czeladzi, 
Straż Miejska w 
Czeladzi,
Policja 

Liczba patroli Policji i 
Straży Miejskiej 

3023

Liczba interwencji Policji i
Straży Miejskiej

7718

Liczba wykroczeń, 
dewastacji, kradzieży

1342

Liczba kontroli miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

9629

Liczba zabezpieczeń 
imprez kulturalnych, 
sportowych, uroczystości 
kościelnych

162

Liczba kontroli 
prywatnych posesji    
(ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w 
gminach )

362

Liczba odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień

620

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
domu

75

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
jednostek Policji

50

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
podmiotów leczniczych

23

Brak możliwości określenia dokładnej liczby miejsc kontroli miejsc zagrożonych z 

uwagi na fakt, iż Policja nie zbiera danych w tym temacie. Funkcjonariusze mają 

zlecone zadania doraźnej kontroli takich miejsc podczas odpraw do służby. 

Najczęściej są to 2-4 takie miejsca.

Brak możliwości określenia dokładnej liczby zabezpieczeń różnego rodzaju imprez z 

uwagi na fakt, iż Policja nie zbiera danych w tym temacie. Funkcjonariusze mają 

zlecone zadania dotyczące zabezpieczenia danej imprezy w zależności od 

zapotrzebowania.

Przeprowadzono 5233 interwencji z czego 

- 4713 w miejscu miejscu publicznym

- 520 domowych

86



CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2
organizowanie sieci 
wsparcia dla 
młodzieży 
zdemoralizowanej i 
zagrożonej 
przestępczością 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi, 
MOPS w Czeladzi,  
placówki edukacyjne, 
organizacje pozarządowe

Liczba inicjatyw na rzecz 
środowisk zagrożonych

23

Liczba uczestników zajęć
pozalekcyjnych 

4505

Ilość środków 
pozyskanych na zajęcia 
pozalekcyjne 

294.160,79

C.3 
wzrost świadomości 
społecznej w zakresie
bezpieczeństwa
publicznego 

Urząd Miasta w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
Straż Miejska w 
Czeladzi, 
Policja,
OSP,
Echo Czeladzi, 
prasa lokalna, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna placówki 
edukacyjne
organizacje pozarządowe

 

Liczba placówek w 
których prowadzono 
zajęcia

15

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o  tematyce 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego

1642

Liczba wizyt studyjnych w
lokalnych firmach 

56

Liczba podjętych 
inicjatyw

50

Liczba warsztatów i 
szkoleń

33

C.4 
integracja podmiotów
działających na rzecz 
bezpieczeństwa 
publicznego

Urząd Miasta w Czeladzi,
Straż Miejska w 
Czeladzi, 
Policja,
OSP

Liczba wspólnych 
inicjatyw w zakresie 
bezpieczeństwa 

45

Liczba spotkań 
dotyczących prewencji i 
diagnozy zagrożeń

106

Wspólne inicjatywy Straży Miejskiej i Policji:  

1.  Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

2.  Zabezpieczenie procesji  „Orszak Trzech Króli”.

3. Akcja „ Bezpieczne Ferie 2018”.

4.  Akcja „Bezpieczna Szkoła”, funkcjonariusze straży miejskiej i policji   

przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, zgodnie z 

harmonogramem ustalonym z Dyrektorami szkół i przedszkoli.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Droga Krzyżowa”, „Boże 

Ciało”.

6. Zabezpieczenie uroczystości poświęconych „Żołnierzom Wyklętym”.

7. Zabezpieczenie meczy  piłkarskich. 

8. Zabezpieczenie akcji „Znicz”.

9. Zabezpieczenie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie

miasta.
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Ponadto wspólne uczestnictwo :

1. W debatach społecznych poświęconych bezpieczeństwu na terenie 

Czeladzi.

2. W szkoleniu  dotyczącym prawa o ruchu drogowym.

3. Objazdach dróg wraz z zarządcami terenów odnośnie prawidłowego 

oznakowania.

Ponadto na bieżąco:

• Organizowano  spotkania Komendantów Straży Miejskiej  i Komisariatu 

Policji w Czeladzi w celu dokonywania oceny zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz 

porządku publicznego a także dokonania analizy i konsultacji wspólnych zadań.

• Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny pomiędzy Dyżurnym Służby 

Stałego Dyżuru  Straży Miejskiej a  oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji  w 

Czeladzi.

• Prowadzona jest wymiana informacji w zakresie obserwacji i rejestrowania 

przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych poprzez 

utrwalenie i przekazywanie do wykorzystania służbowego przez policję nagrań  z 

monitoringu wizyjnego zdarzeń wymagających podjęcia czynności prawnych.

• Prowadzi się wzmożone działania prewencyjne w rejonie osiedli 

mieszkaniowych w celu zapobiegania wybrykom chuligańskim przez osoby 

nietrzeźwe.

• W godzinach wieczorowo-nocnych prowadzone są kontrole  parkingów 

osiedlowych, przy stacjach paliw oraz przy centrum handlowym M1 w celu 

wyeliminowania kradzieży i włamań do samochodów.

• Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa prowadzi się kontrole miejsc 

szczególnie zagrożonych rozbojami oraz niszczeniem urządzeń użytku publicznego

•
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3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich

do wymagań nowoczesnego rynku pracy 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
podniesienie jakości i
innowacyjności 
kształcenia 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi, 
placówki edukacyjne, 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
Rady Rodziców 

Średnia ocen z 
egzaminów końcowych

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego:
 Historia, WOS- 

55,40%,
 J. polski- 

63,49%,
 Przedmioty 

przyrodnicze– 
45,53%,

 Matematyka– 
38,78%,

 J. angielski 
poziom 
podstawowy– 
66,56%,

 J. angielski 
poziom 
rozszerzony– 
49,76%

 J. niemiecki 
poziom 
podstawowy– 
45,33%

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. polski- 

65,16%,
 Matematyka– 

43,81%,
 J. angielski– 

62,54%
Liczba dzieci z 
korzystających z 
programów 
indywidualnych

139

Liczba wdrożonych 
programów autorskich, 
projektów edukacyjnych 

91

W Przedszkolu Nr 4 opracowano i realizowano IPET-ów dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizowano działania innowacyjne „Hello 

Scratch Junior” – programowanie i tworzenie gry platformowej, Programu Nauczania 

Podstaw Programowania dla dzieci w wieku 5-7 lat (kodowanie), Programu nauczania
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przedszkolnego (oprogramowanie IBM Kid Smart, bezpieczne 

i mądre korzystanie z komputera” - "KidSmart".

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2
stworzenie katalogu 
usług niezbędnych do
prawidłowego 
rozwoju i wsparcia 
dzieci i młodzieży 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej i 
Edukacji UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Rady Rodziców,
placówki doskonalenia 
nauczycieli,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
terapeuci, psychologowie
 

Opracowanie diagnozy 
potrzeb uczniów 

789

Liczba wspólnych 
inicjatyw nauczycieli i 
rodziców

62

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych

38

C.3 
pozyskiwanie 
specjalistycznej 
kadry (psychologowie
i terapeuci) 
wspomagającej kadrę
nauczycielską w 
pracy dydaktyczno-
wychowawczej 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej i 
Edukacji UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
placówki doskonalenia 
nauczycieli 

Liczba szkoleń dla Rad 
Pedagogicznych

44

Liczba uczestników 
szkoleń prowadzonych 
przez specjalistów 

228

Liczba kontaktów 
pomiędzy szkołami a 
PPP

112

Szkoła Podstawowa Nr 2 zorganizowała I targi edukacyjne dla wszystkich szkół

podstawowych z Czeladzi. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas ósmych  (ok.140) 

brało udział w zajęciach związanych z wyborem ścieżki kariery i doradztwem 

zawodowym. Zajęcia były prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga 

szkolnego bądź wychowawców. Były to: pogadanki, spotkania informacyjne, 

prezentacje. 

Na bieżąco doradca zawodowy prowadziła i aktualizowała gazetkę ścienną na 

parterze dotycząca doradztwa zawodowego. Rodzice  i  uczniowie klas III gimnazum 

oraz klas VIII szkoły podstawowej brali udział  w spotkaniach z przedstawicielami 

szkół  średnich oraz w spotkaniu informacyjnym dot. szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego. Od września 2017r. w szkole zatrudniony jest doradca 

zawodowy. 

90



W klasach 8 szkoły podstawowej ( ok. 70 osób) odbywają się  zajęcia z doradztwa 

zawodowego.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej bazy 
lokalowej i 
wyposażenie 
placówek w pomoce 
dydaktyczne 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, placówki 
edukacyjne

Kwoty pozyskane na 
wyposażenie placówek

60.735,90

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

5

C.5 
stałe podnoszenie i 
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów 
uczestniczących w 
szkoleniach 

197

Liczba uczestników 
studiów podyplomowych 

22

C.6 
pogłębienie 
współpracy placówek
oświatowych ze 
środowiskiem 
lokalnym

Urząd Miasta 
w Czeladzi,  placówki 
edukacyjne,  
Rady Rodziców, 
organizacje pozarządowe
 

Liczba spotkań i zajęć 
przeprowadzonych dla 
środowiska lokalnego

60

Liczba imprez 
środowiskowych

45

Liczba absolwentów 
obecnych na spotkaniach
promujących lokalne 
gimnazja 

Brak danych

C.7 
stale podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa w 
placówkach 
oświatowych 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, 
Straż Miejska 
w Czeladzi,
Policja, 
Sąd Rejonowy 
w Będzinie,
placówki edukacyjne
 

Liczba uczestników 
spotkań dotyczących 
bieżących zagrożeń 

1608

Liczba placówek stale 
współpracujących z 
Policja, Strażą Miejską 
oraz kuratorami

15

W związku z akcją „Bezpieczna szkoła” funkcjonariusze straży miejskiej i policji 

w Czeladzi   przeprowadzili spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz kadrą 

nauczycielską zgodnie 

z harmonogramem ustalonym z Dyrektorami szkół. Podczas spotkań omawiano 

zagrożenia jakie wystąpić w szkole, domu oraz poza wymienionymi miejscami oraz 

sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Straż Miejska współpracuje ze 

wszystkimi miejskimi placówkami oświatowymi.
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CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 
bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK

REALIZACJI CELU 2019

C.1 
tworzenie 
przyjaznego 
klimatu 
inwestycyjnego 
dla potencjalnych 
i obecnych 
przedsiębiorców 
pragnących 
tworzyć miejsca 
pracy w Czeladzi 

Urząd Miasta w 
Czeladzi,
PUP w Będzinie,
Organizacje 
Pracodawców, 
Agencje Rozwoju z 
terenu powiatu 
będzińskiego, lokalni
przedsiębiorcy  

Liczba spotkań z 
pracodawcami

3

Liczba nowych 
miejsc pracy na 
lokalnym rynku

Brak danych

Liczba nowo 
powstałych firm

24

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zorganizowano spotkania z

pracownikiem Zakładu Ubezpieczń Społecznych w Sosnowcu pn. „Masz wybór, ulga 

na start, preferowane składki, mała działalność gospodarcza"  w dniach: 13.11.2019r. 

oraz 10.12.2019r. 

Zorganizowano Europejskie Dni Pracodawców 2019 w Będzinie w dniach od 14-

25.10.2019 roku, w których uczestniczyły: Agencja Zatrudnienia Havier, Agencje 

Zatrudnienia Derksen i Adecco oferujące miejsca pracy krajowe i zagraniczne. W 

ramach ww. przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenie na temat: zmian i trendów na 

rynku pracy, pomocy w poruszaniu się po rynku pracy, kluczowych kompetencji na 

rynku pracy, bezpiecznych wyjazdów za granice oraz zawodów przyszłości.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wsparciem w ramach 

środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej objął 

155 osób bezrobotnych oraz jedną osobę poszukującą pracy niepełnosprawną, w tym

24 osoby bezrobotne z gminy Czeladź. W 2018 roku liczba osób, które otrzymały 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej była mniejsza 

i wyniosła 137, w tym 31 z terenu gminy Czeladź (2017r. 150 dotacji, w tym 34 dla 

osób z Czeladzi).

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest formą wsparcia 

udzielaną osobom bezrobotnym, poszukującym pracy opiekunom osoby 

niepełnosprawnej, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom 
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klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność 

gospodarczą. Jest to również forma promocji samozatrudnienia jako alternatywnej 

propozycji wyjścia z bezrobocia. Wysokość wsparcia nie przekracza 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2 
wypracowanie 
partnerstwa na rzecz 
zatrudnienia w 
oparciu o wiedzę i 
doświadczenie kadr 
instytucji rynku pracy,
samorządu lokalnego,
MOPS i NGO 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, 
PUP w Będzinie, MOPS 
w Czeladzi,  związki i 
organizacje 
pracodawców, 
placówki edukacyjne,  
organizacje pozarządowe

Liczba uczestników 
lokalnych partnerstw na 
rzecz zatrudnienia

6

Liczba uczestników 
spotkań dotyczących 
dobrych praktyk 
(aktywizacja społ.-
zawodowa)

3

    

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuował współpracę z Urzędem

Miasta w Czeladzi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi w 

zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych poprzez organizację 

prac społecznie użytecznych. Wymieniona forma aktywizacji bezrobotnych stanowi 

istotny element w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osób 

bezrobotnych. Przedmiotowa współpraca służy promowaniu zatrudnienia oraz 

kierowaniu pomocy do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie  podpisał ze Stowarzyszeniem 

„DELFIN” z Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie Porozumienie 

dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne. Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie 

zostało powołane do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i 

społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznych, które ze względu na swoją 

sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych

potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Projekt kierowany jest do

osób zamieszkujących Powiat Będziński.
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019

C.3
przygotowanie 
systemu 
wspierającego 
rodziców, młodzież i 
placówki edukacyjne 
w wyborze ścieżki 
kariery

PUP w Będzinie, 
Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna,
placówki edukacyjne,
Rady Rodziców
Cech Rzemiosł, lokalni 
pracodawcy   

Liczba placówek 
edukacyjnych 
uczestniczących w 
preorientacji zawodowej

16

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o tej 
tematyce

1052

Liczba wizyt studyjnych w
lokalnych firmach 

21

Systematyczne prowadzenie badań lokalnego rynku pracy poprzez sporządzanie 

Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometru zawodów dla 

Powiatu Będzińskiego. Raporty dotyczące ww. badań przesyłane są do szkół ponadg-

imnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Będzińskiego.

   

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania 
długotrwałego 
bezrobocia 

PUP w Będzinie, MOPS 
w Czeladzi, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi, organizacje 
pozarządowe, 
pracodawcy z terenu 
Czeladzi, 

Liczba programów i 
projektów 
wypracowanych na rzecz
osób defaworyzowanych

3

Liczba praktyk i staży 
zorganizowanych w 
lokalnych firmach 

57

Liczba NGO 
zaangażowanych w 
wsparcie bezrobotnych 

1

• Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

będzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 

01.01.2019 – 31.12.2020. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 

osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim. 

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie 

udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla 
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młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres 

liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia 

przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości 

oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, bony na 

zasiedlenie, prace interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

• Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe 

(dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2019r. – 

31.12.2020r. 

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ 

pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w 

Będzinie, zwłaszcza tych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.

osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. Formy wsparcia przewidziane w ramach 

projektu: pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, środki przyznawane 

jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy.

• Realizacja Programu wsparcia dla osób bezrobotnych będących dłużnikami 

alimentacyjnymi uzyskana kwota 121.000,00 złotych. Okres realizacji: 01.04.2019r.– 

31.12.2019r.  Celem programu była aktywizacja zawodowa 15 osób bezrobotnych, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w ramach następujących

form wsparcia: staże oraz roboty publiczne.

W 2019 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z 

35 pracodawcami oraz instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 57 stanowisk 

stażu.
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W 2018 roku z 37 pracodawcami z terenu gminy Czeladź utworzono 60 stanowisk 

stażu (2017r. – z 53 pracodawcami i instytucjami – 90 stanowisk).

Staż to forma wsparcia umożliwiająca przede wszystkim nabycie przez osoby 

bezrobotne doświadczenia zawodowego, zwiększającego atrakcyjność tych osób na 

rynku pracy. Organizacja instrumentu stażu jest szczególnie uzasadniona w sytuacji, 

gdy grupa docelowa nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (np. 

absolwenci liceów ogólnokształcących). Odbycie stażu skutkuje nabyciem 

kompleksowych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy dostosowanych do

wymogów rynku pracy. Efektem takiego przygotowania osób bezrobotnych jest 

większe prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu, co 

potwierdza trafność zastosowania tej formy pomocy spośród innych możliwych 

działań, jakie mogłyby zostać podjęte 

w stosunku do osób młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w 2019r. współpracował z organizacjami 

pozarządowymi 

w zakresie:

• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy.

• Współdziałanie w zakresie niesubsydiowanej wymiany informacji o

możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.

• Współpraca w zakresie organizacji stażu, która nie wymaga angażowania 

środków własnych organizacji pozarządowej.

• Promocji i organizacji wolontariatu.

• Propagowanie idei odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych 

wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Refundacja świadczeń integracyjnych  wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne uczestnikom zajęć w Stowarzyszeniu „DELFIN” – Centrum Integracji 

Społecznej w Sławkowie (na podstawie zawartego porozumienia). 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł umowy o zorganizowanie 

stażu z 1 organizacją  pozarządową funkcjonującą na terenie gminy Czeladź (liczba 

utworzonych stanowisk stażu 3).
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.5 
zastosowanie 
instrumentów na 
rzecz redukcji 
społeczno- 
psychologicznych i 
ekonomicznych 
skutków bezrobocia 

Urząd Miasta w Czeladzi,
PUP w Będzinie, 
MOPS w Czeladzi, 
placówki edukacyjne,
organizacje 
pozarządowe, 
lokalni pracodawcy  

Liczba spotkań 
promujących ekonomię 
społeczną 

20

Liczba osób 
uczestniczących w 
formach subsydiowanych

Brak danych

Liczba  aktywizowanych 
długotrwale bezrobotnych

60

Ilość programów 
specjalnych 
realizowanych z PUP

2

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł Porozumienie z 

Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu w 

ramach projektu „OWES subregionu Centralno – Wschodniego” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 

ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.3. Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – 

konkurs.  W ramach zawartego Porozumienia na rzecz promocji zatrudnienia i 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej realizowane są zadania polegające na 

tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej – 

promowaniu i wspieraniu działalności przedsiębiorstw społecznych, współpracy przy 

tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej oraz  wzajemnej 

wymianie informacji 

o stanie sektora Ekonomii Społecznej na terenie Powiatu Będzińskiego. W ubiegłym 

roku w siedzibie PUP Będzin przeprowadzono 17 spotkań informacyjnych nt. projektu 

„OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacja o usługach i instrumentach rynku 

pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy zamieszczona jest na stronie 

internetowej PUP – http://bedzin.praca.gov.pl na tablicach ogłoszeń oraz w 

broszurach tematycznych. Ponadto w PUP funkcjonuje stanowisko ds. informacji oraz 

odrębne linie telefoniczne obsługujące stanowiska realizujące poszczególne usługi i 

instrumenty rynku pracy.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku 
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pracy objął 240 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 60 (25% ) 

dotyczyło gminy Czeladź spośród których: 

12 osób rozpoczęło staż, 1 osobie bezrobotnej przyznano bon szkoleniowy, 1 osoba 

podjęła zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby otrzymały jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz  42 osoby skierowno do 

wykonywania prac społeczno użytecznych. Ponadto z porady indywidualnej 

skorzystały 23 osoby długotrwale bezrobotne z gminy Czeladź, 

z porady grupowej 28 osób, z grupowych spotkań informacyjnych – 49 osób.

W 2018 roku 324 osoby długotrwale bezrobotne objęto aktywnymi formami wsparcia, 

w tym 95 z terenu gminy Czeladź. W 2017 roku wsparciem objęto 508 długotrwale 

bezrobotnych, w tym 140 

Zadania podejmowane w przedmiotowym zakresie przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Będzinie dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych

4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa 
mieszkańców  

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i 

sportowej mieszkańców Czeladzi

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019

CS.1. 
podtrzymanie 
sprzyjającego klimatu
w mieście dla 
dalszego rozwoju 
istniejących 
organizacji 
społecznych 
realizujących zadania 
pożytku publicznego 
w Mieście

Burmistrz Miasta 
Czeladź,
Urząd Miasta w Czeladzi,
jednostki organizacyjne 
Miasta, organizacje 
pozarządowe

Liczba dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i organizacjami 
pozarządowymi

3

Liczba spotkań z 
organizacjami, w których 
uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu 
miejskiego

1

Liczba szkoleń z 
pozyskiwania środków ze
źródeł zewnętrznych oraz
innych szkoleń 
tematycznych

1

Liczba pozyskanych 
przez organizacje 
grantów z źródeł innych 
niż budżet Miasta

Brak danych

Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych

Brak danych
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o dotację z 
miasta w otwartych 
konkursach

26

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o mały grant

13

Liczba organizacji, z 
którymi Miasto 
współpracuje w inny 
sposób, niż poprzez 
udzielenie dotacji na 
realizację zadania

28

CS. 2. 
przyciąganie nowych 
organizacji do 
Czeladzi oraz 
zachęcanie 
mieszkańców do 
samoorganizacji 
wokół problemów, 
potrzeb społecznych

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
pozostałe wydziały UM w
Czeladzi,
jednostki organizacyjne 
Miasta,
organizacje pozarządowe

Liczba organizacji z 
siedzibą poza Czeladzią, 
które prowadzą działania 
na terenie Miasta

5

Liczba nowych 
organizacji działających 
w Czeladzi

1

Ilość udostępnionych 
lokali na działalność 
społeczną

10

CS.3. 
współpraca z grupami
nieformalnymi i 
rozwój wolontariatu

Rada Miejska 
w Czeladzi, Burmistrz 
Miasta Czeladź, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi,
organizacje pozarządowe

Liczba projektów 
zgłaszanych do budżetu 
partycypacyjnego

13

Odsetek mieszkańców, 
którzy biorą udział w 
głosowaniu na projekty w
budżecie 
partycypacyjnym

13,8%

Liczba uczestników 
szkoleń z przygotowania 
wniosków do konkursów 
o małe granty 
adresowanych do grup 
nieformalnych i 
nowopowstałych 
organizacji oraz liczba 
wniosków o inicjatywę 
lokalną

0
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
CS.4. 
zwiększenie dostępu 
mieszkańców do 
wartościowej oferty 
kulturalnej

Rada Miejska w 
Czeladzi,
Burmistrz Miasta 
Czeladź,
Urząd Miasta w Czeladzi,
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
Galeria Elektrownia,
Muzeum Saturn,
jednostki organizacyjne 
Miasta 
organizacje 
pozarządowe, 
grupy nieformalne 
skupione wokół 
Biblioteki,
organizatorzy kultury

Liczba nowych pozycji 
książkowych dostępnych 
dla czytelników w 
Miejskiej Bibliotece 
Publiczne

* zbiory książkowe:
4.327 (z zakupu 
2.950)
zbiory 
specjalne:109
* 14,51 napływ 
woluminów w 
przeliczeniu na 100
mieszkańców

Wskaźnik czytelnictwa * Liczba 
czytelników 
zarejestrowanych:
ogółem – 5.593
w tym do lat 15 – 
1.667
* liczba odwiedzin 
w ciągu roku: 
92.521 (w tym: 
wypożyczalnie – 
66.195; czytelnie – 
26.326)
* liczba 
wypożyczonych 
książek: 158.428 
(w tym 
wypożyczone na 
zewnątrz – 
154.553; 
udostępnione na 
miejscu – 3.875)
* liczba 
udostępnionej 
prasy: 16.270
* liczba udzielonych
informacji: 6.327
* liczba 
korzystających z 
Internetu: 3.853
*18,76% - liczba 
czytelników na 100 
mieszkańców

Liczba odwiedzających 
Galerię Elektrownia

12.050

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Galerii 
Elektrownia

35

Liczba koncertów 
muzycznych

46

Liczba wydarzeń z 
obszaru filmu i teatru w 
mieście w ciągu roku

400

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowanych w 
mieście

59
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
Wielkość alokacji 
budżetu 
partycypacyjnego na 
projekty kulturalne

0

Liczba 
instytucji/organizatorów 
kultury i z innych miast 
oferujących swoje usługi 
na preferencyjnych 
warunkach mieszkańcom
Czeladzi.

Brak danych

Liczba osób objętych 
wsparciem socjalnym 
służącym pełniejszemu 
uczestnictwo w kulturze 
(np. bonem na kulturę)

0

Liczba wydarzeń, w 
wyniku współpracy co 
najmniej dwóch różnych 
organizatorów kultury

23

Liczba organizowanych 
wydarzeń historyczno-
kulturalnych

37

Liczba uczestników 
imprez kulturalnych w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej

10.188

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Miejskiej 
bibliotece Publicznej

578

Liczba odwiedzających 
Kopalnię Kultury

24.703

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Kopalni 
Kultury

95

Liczba odwiedzających 
kino Kopalni Kultury

8.834

Liczba koncertów 
muzycznych w Kopalni 
Kultury

9

Liczba odwiedzających 
Muzeum Saturn w 
Czeladzi

6183

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Muzeum 
Saturn

73

Liczba wszystkich 
wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w 
Muzeum Saturn i Galerii 
Elektrownia w Czeladzi

108

CS.5. 
stwarzanie warunków
do aktywności 

MOSiR w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w

Liczba obiektów, w 
których przeprowadzono 
remont/modernizację

4
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mieszkańców miasta 
w obszarze sportu i 
rekreacji

Czeladzi,
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi, 
Miejski Zarząd 
Gospodarki Komunalnej 
w Czeladzi,
Szkoła Podstawowa Nr 7

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych

2,822 km

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu

1

Liczba organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z 
Miastem w realizacji 
zadań z obszaru sportu i 
rekreacji

7

Liczba użytkowników 
przenośnego lodowiska

4500

Przebudowano budynek warsztatów elektrycznych i transformatorów w ramach 

projektu: „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w 

Czeladzi”. 2,349 km nowopowstałych ścieżek rowerowych wybudowano w ramach 

zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz 

z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. 

0,473 km nowopowstałych ścieżek rowerowych wybudowano w ramach zadania 

„Przebudowa            ul. Spacerowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną”. 

Siłownie wybudowana w ramach zadania „Budowa placu zabaw z siłownią 

plenerową przy ulicy Betonowej”.

MOSiR przeprowadził w 2019r. modernizację 2 obiektów:

  1. Remont Stadionu CKS 

 I etap prac, tj.

-nawodnienie murawy boiska

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności roboty ziemne, rozebranie na-

wierzchni  z płyt drogowych betonowych, montaż pomp w studzience betonowej, mon-

taż instalacji nawodnienia murawy boiska  z tryskaczami i sterowaniem, podłączenie 

do instalacji wodnej i elektrycznej w budynku obsługi

 - remont widowni zewnętrznych 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności rozebranie nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych o gr.15cm, rozbiórka chodnika na koronie stadionu, odtworze-

nie chodnika, remont istniejących schodów S1 i S2, odtworzenie trybun widowni B 

( sektor od rzeki Brynicy) i C ( sektor dla kibiców gości), ogrodzenie wokół widowni C, 
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wymiana ogrodzenia wokół murawy boiska , wykonanie nawierzchni trawiastej na 

skarpach zlikwidowanej trybuny, wycinka drzew.

Nawodnienie murawy wykonano

Remont widowni zewnętrznych wykonano część na 2019r.

2. „Bawialnia” w Hali MOSiR

Zakończono  zadanie „Przebudowa pomieszczeń hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji  w Czeladzi z adaptacją na bawialnię”

w szczególności:

- wykonanie lub powiększenie otworów wejściowych w ścianach zewnętrznych,

- częściowe wyburzenie istniejących ścianek działowych wraz ze stolarką drzwiową,

- demontaż sufitu podwieszanego,

- rozbudowa instalacji ogrzewania o dodatkowe grzejniki i ogrzewanie podłogowe w 

strefie wejścia,

- montaż osłon grzejników,

- przebudowa instalacji wod-kan w wymaganym zakresie,

- montaż urządzeń i armatury sanitarnej,

- montaż podgrzewaczy wody,

- przebudowa instalacji elektroenergetycznej wewnętrznej ze sprawdzeniem stanu 

przewodu zasilającego i ewentualną wymianą,

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i oświetlenia,

- montaż instalacji teletechnicznej,

- dostawa i montaż komputera z oprogramowaniem obsługującym,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaż klimatyzatorów,

- montaż instalacji monitoringu wewnętrznego,

- budowa podestu pod recepcją,

- wzniesienie ścianek działowych,

- montaż ścianek działowych w wc z hpl,

- wyrównanie poziomu posadzek,

- wykonanie spadków posadzek (pochylni) we wskazanych miejscach,

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej i obudowy wiatrołapu w stolar-

ce aluminiowej,
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- ułożenie posadzek z wykładziny pcv, wykładziny dywanowej i płytek gresowych,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodar-

czych,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż urządzeń zabawowych w sali dla dzieci mniejszych,

- montaż urządzeń multimedialnych i laserowych w sali dla dzieci starszych,

- dostawa i montaż wyposażenia meblowego,

- montaż składanych ścianek pomiędzy boksami urodzinowymi,

- dostawa i montaż luster w sali fitness,

- budowa schodów audytorium w konstrukcji lekkiej w sali fitness,

5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością
CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości 

społecznej 

w zakresie ochrony zdrowia

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
podniesienie poziomu
wiedzy mieszkańców 
Czeladzi o miejscach 
realizacji świadczeń 
zdrowotnych 

Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie-
Szpital w Czeladzi

Krótszy okres 
oczekiwania na wizytę u 
specjalisty

Średni czas
oczekiwania we

wszystkich
komórkach
(Poradnie +

Oddziały Szpitala)
wyniósł: 68,7 dnia

Liczba osób 
posiadających informację
o usługach zdrowotnych

353 601 odsłon
strony internetowej

szpitala
Liczba wejść na zakładkę
informacyjną na stronie 
UM

Brak danych

C.2 
zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców 
Czeladzi w zakresie 
ich stanu zdrowia 

Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
placówki edukacyjne,
orgamozacje 
pozarządowe

Liczba akcji promujących 
zdrowie

70

Liczba spotkań i eventów
dla różnych grup 
mieszkańców 

11

C.3
podejmowanie 
szeroko zakrojonych 
działań na rzecz 
kreowania „zdrowego
stylu życia”  

Urząd Miasta w Czeladzi,
placówki edukacyjne, 
kluby sportowe, MOPS w
Czeladzi, organizacje 
pozarządowe  

Liczba inicjatyw z 
zakresu edukacji 
prozdrowotnej

123

Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy tryb 
życia 

87

104



 Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
pomoc w 
doposażeniu 
placówek ochrony 
zdrowia 

Urząd Miasta w Czeladzi,
Starostwo Powiatowe w 
Będzinie,
Placówki ochrony 
zdrowia z terenu miasta  

Pozyskanie środków 
finansowych na zakup 
sprzętu 

0

Doposażenie placówek  
medycznych

0

C.2 
podniesienie jakości i
dostępności usług 
medycznych na rzecz 
osób starszych 

Urząd Miasta w Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie-
Szpital 
w Czeladzi
MOPS w Czeladzi, 
specjaliści w zakresie 
geriatrii  

Liczba osób starszych 
korzystających z pakietu 
usług medycznych 

104.045

Liczba miejsc opieki i 
pielęgnacji 

30

Liczba uczestników 
szkoleń z zakresu pracy 
z seniorami 

0

CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
edukacja o starości 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
MOPS w Czeladzi, 
PZZOZ w Będzinie-
Szpital w Czeladzi,
placówki edukacyjne

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich otoczenia

3

Liczba programów społ. 
na rzecz solidarności 
międzypokoleniowej oraz
liczba seniorów 
uczestniczących w 
budowaniu oferty dla 
swojego  środowiska 

3 programy -
480 osób

C.2 aktywizowanie 
osób starszych w 
środowisku lokalnym

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
MOPS w Czeladzi, 
Klub Seniora, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna,
Uniwersytet III wieku,
organizacje 
pozarządowe, 
kluby i towarzystwa 
sportowe, 

Liczba seniorów 
uczestniczących w 
budowaniu oferty dla 
swojego  środowiska

1095

Liczba seniorów 
uczestniczących w  
zajęciach  sportowo-
rekreacyjnych

5079

Liczba lokali-miejsc 
integracji środowiskowej 
seniorów 

6

Wykaz imprez sportowych w których seniorzy brali czynny udział:

- XIII Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim,

- XIV Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź,
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- Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Paterę „Dziennika Zachodniego” Śląskiego TKKF 

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Czeladź,

- Turniej Szachowy z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,

- VII Rodzinny Rajd Rowerowy,

- Biegi Lato 2019,

- Family Cup w tenisie stołowym,

- Czeladzka Olimpiada Seniorów,

- Turniej Szachowy z Okazji Święta Niepodległości,

- Bieg Przełajowy i Nordic Walking „Barbórka 2019”.

CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym osób z niepełnosprawnością 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019

C.1 
inicjowanie działań 
usprawniających i 
włączających osoby z
niepełnosprawnością 
do społeczności 
lokalnej 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
PCPR w Będzinie,
PUP w Będzinie,
PFRON,
placówki edukacyjne,
placówki medyczne,
organizacje pozarządowe

Liczba organizacji 
działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych

9

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych form 
wsparcia 

65

Liczba wolontariuszy 
działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych

10

Liczba osób 
korzystających z usług 
specjalistycznych dla 
osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin

212

Ze środków PFRON w ramach dofinansowania sport, kultura, rekreacja i turystyka w 2019r. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 6 umów na łączną kwotę 20.500 zł. Umowy te zostały zawarte z 3 

Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnopsrawnych na terenie Miasta Czeladź tj.:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”,

- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym,

- Polski Związek Niewidomych Czeladź.

106



Lp. Nazwa Organizacji Przedmiot dofinansowania Kwota

1 Polski Związek Niewidomych Czeladź Wyjazd do Sandomierza i Kazimierza
Dolnego

6000,00

2 Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób
Niepełnosprawnych „Familia” 

Spotkanie opłatkowe 1000,00

3 Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób
Niepełnosprawnych „Familia” 

Wycieczka – Przemyśl, Bieszczady 5000,00

4 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Wycieczka – Kraków, Sandomierz 6000,00

5 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Międzynarodowy  Dzień  Osoby
Niepełnosprawnej

1500,00

6 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Spotkanie opłatkowe 1000,00

                                                                    RAZEM 20500,00

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-

2020 przyjęty został Uchwałą nr XVIII/187/2016 Rady Powiaty Będzińskiego z dnia 28

kwietnia 2016r. Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich 

wykluczeniu społecznemu.

W ramach rehabilitacji społecznej wypłacono dofinansowanie do:

- 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla 63 osób niepełnosprawnych (45 

dorosłych i 18 dzieci),

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 18 osób

niepełnosprawnych,

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych dla 40 osób.

W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zgłoszono 4 792 wolne

miejsca pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym 232 (4,8%) dla osób niepełnosprawnych. 

Spośród ww. zgłoszonych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla osÓb 

niepełnosprawnych 49 (21%) dotyczyło gminy Czeladź.

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie pozyskał 439 wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych stanowiących 7,7% ogółu 

zgłoszonych  wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (5 735 ofert). Spośród 
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ww. wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 168 (38,3 %) dotyczyło gminy 

Czeladź.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie pozyskał 176 wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, w tym 68 z gminy Czeladź. 

Wolne  miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w 2017r. - 6.830 ofert. 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnością
w aktywizacji 
zawodowej

PCPR w Będzinie, 
PUP w Będzinie, 
MOPS w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
organizacje pozarządowe

Liczba instytucji  
współpracujących w 
tworzeniu systemu 
wsparcia na rynku pracy 
dla osób 
niepełnosprawnych 

2

Liczba pracodawców 
poinformowanych o 
korzyściach wynikających
z  zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w 2019r. Realizowało projekt

pn. ”Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” 

współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa IX. Włączenie 

społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji 

projektu to: 01.01.2018r.-31.12.2020.

W 2019r. wsparciem objęto 90 osób w tym 21 osób niepełnosprawnych, 12 

osób z pieczy zastępczej oraz 57 rodzin zastępczych. W projekcie brali udział 

mieszkańcy Miasta Czeladź tj. 4 osób niepełnosprawnych, 3 pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej oraz 14 rodzin zastępczych.

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowano następujące formy 

wsparcia:

- indywidualne oraz grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- kursy i szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestników.

Ogólny budżet na 3 lata realizacji projektu wynosi: 1.825.481,63 zł. Bidżet na 
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rok 2019 wynosił: 608.493,87 zł. Dofiansowanie ze środków Unii Europejskiej w 

ramach EFS wynosi 517.219,78 zł.

W 2019 w wyniku działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 1 

osoba bezrobotna niepełnosprawna z terenu gminy Czeladź otrzymała jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, 2 osoby rozpoczęły szkolenie oraz 6 

osób bezrobotnych niepełnosprawnych skierowano do wykonywania prac społecznie 

użytecznych.                                                                                                   

W 2018 roku 7 osób bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu gminy Czeladź 

podjęło staż, 11 osób bezrobotnych niepełnosprawnych wykonywało prace społecznie

użyteczne oraz 1 osoba uczestniczyła 

w szkoleniu.

6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

Cel główny: Poprawa   jakości życia  poprzez  stworzenie warunków do mieszkania, 

pracy i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
CS. 1. wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi, 
Wydział Spraw 
Obywatelskich,
CTBS -ZBK w Czeladzi,

Powierzchnia działek 
przygotowanych/sprzedany
ch pod rozwój budownictwa
indywidualnego i 
wielorodzinnego

4.887 m2/ 
38.000 m2

Liczba lokali socjalnych 196
Liczba mieszkań 
komunalnych

1948

Liczba lokali z zasobu 
komunalnego, w których 
podniesiono standard, w 
tym liczba lokali, które 
podłączono do instalacji 
centralnego ogrzewania

20

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji

0

Liczba mieszkańców miasta 29.815
Liczba nowych 
mieszkańców miasta

629
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CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
CS.2. 
poprawa sytuacji 
komunikacyjnej i 
jakości transportu 
publicznego w 
mieście

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi
Miejski Zarząd 
Gospodarki Komunalnej 
w Czeladzi we 
współpracy z innymi 
właścicielami dróg,
KZK GOP,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
MOSiR w Czeladzi

Liczba miejsc parkingowych
w mieście, w tym miejsc 
parkingowych przy 
siedzibach instytucji 
publicznych

0

Liczba nowych połączeń 
autobusowych w mieście

0

Liczba modernizacji 
prowadząca do usuwania 
barier architektonicznych

1

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych lub 
wybudowanych ścieżek 
rowerowych w mieście

2,822 km

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
Miejski Zarząd 
Gospodarki Komunalnej 
w Czeladzi,

Liczba kilometrów alejek 
parkowych

1,53 km

Liczba nowo 
zainstalowanych/odnowiony
ch obiektów rekreacyjnych 
(place zabaw, siłownie 
zewnętrzne ect.)

4

Liczba miejsc objętych 
monitoringiem wizyjnym

31

0,465 km alejek parkowych powstało w Parku Grabek a1,065 km alejek parkowych w 
Parku Saturn.

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
CS. 4. 
dbałość o przestrzeń 
wspólną i 
infrastrukturę 
publiczną miasta

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Miejski Zarząd 
Gospodarki Komunalnej 
w Czeladzi,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
Straż Miejska w 
Czeladzi, 
Policja

Liczba skarg na 
nieregularnie koszone 
trawniki, przepełnione kosze
na śmieci,  

0

Liczba kilometrów alejek 
parkowych

1,53 km

Liczba nowo 
zainstalowanych/odnowiony
ch obiektów rekreacyjnych 
(place zabaw, siłownie 
zewnętrzne ect.)

4

Liczba kamer w monitoringu
miejskim

53

Wybudowano siłownie i plac zabaw w ramach zadania „Budowa placu zabaw z 

siłownią plenerową przy ulicy Betonowej”, tężnie solankową w Parku Grabek, 

Amfiteatr w Parku Grabek, boisko wielofunkcyjne w Parku Saturn.
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7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca 
międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie 

rozwiązywania problemów społecznych

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.1 
współpraca instytucji 
społecznych w 
obszarze rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego  

MOPS w Czeladzi,
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi,
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi
PUP w Będzinie

Liczba projektów z zakresu 
reintegracji społeczno – 
zawodowej

2

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych

2015

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

140

Liczba powstałych 
podmiotów ekonomii 
społecznej 

0

Liczba osób objętych 
wsparciem Centrum Usług 
Społecznych 

0

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie podpisał Porozumienie ze 

Stowarzyszeniem „DELFIN” z Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie 

dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne. 

CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.2 
rozwój systemu 
pomocy społecznej w
oparciu o współpracę
z lokalnymi 
partnerami 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi,
MOPS w Czeladzi 

Liczba zadań powierzonych
do realizacji organizacjom 
pozarządowym

38

Liczba zarejestrowanych i 
działających organizacji 
pozarządowych 

75

Liczba wniosków i 
projektów aplikujących na 
rozwiązywanie problemów 
społecznych

8

Liczba zrealizowanych 
projektów i osób nimi 
objętych 

8 projektów -
322 osób

C.3 
rozwój usług 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w

Liczba uczestników akcji 
edukacyjnych  

Brak danych
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społecznych  dla 
mieszkańców 

Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta,
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
Straż Miejska w 
Czeladzi,
Policja,
organizacje pozarządowe

Liczba środowisk objętych 
edukacją w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

103

Liczba artykułów 
tematycznych w Echu 
Czeladzi 

41

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych przez Policję
i Straż Miejską 

5

Liczba postów, notek, 
informacji tematycznych 

5

Liczba szkoleń i spotkań –
procedura Niebieskiej karty

4

112



CEL
KLUCZOWI

REALIZATORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2019
C.4  
rozwój współpracy 
pomiędzy 
instytucjami dla 
zapewnienia rozwoju 
społecznego

Samorząd miasta, 
placówki edukacyjne 

Ilość i rodzaj działań w 
zakresie rozwoju 
społecznego 

57

ilość projektów i ich wartość
służących zaspakajaniu 
potrzeb społecznych

5 projektów
- 77.000 EUR

C.5 

rozwój społeczeństwa

obywatelskiego oraz 

więzi pomiędzy 

mieszkańcami a 

samorządem 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w
Czeladzi

Ilość spotkań 
przedstawicieli samorządu 
z mieszkańcami oraz liczba 
osób uczestniczących w 
tych działaniach 

2

Ilość badań społecznych i 
analiz w zakresie 
parametrów społecznych i 
identyfikacji potrzeb 
mieszkańców.

0

Ilość środków 
przeznaczanych na 
realizację działań służących
rozwiązywaniu problemów 
społecznych realizowanych 
przez lokalne organizacje 
pozarządowe.

53.646

3. Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta Czeladź za lata 2016-2019.

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 TENDENCJA
C.1 
rozwój form 
pomocy dla 
bezrobotnych 
mieszkańców 
miasta 

Liczba osób, 
które zrealizowały
kontrakty 
socjalne i 
poprawiły swoją 
sytuację 
społeczną

48 76 118 52 Zmienna

Liczba osób 
usamodzielnionyc
h poprzez 
podjęcie 
zatrudnienia i 
uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

 985 849 729 591 Malejąca
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CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 TENDENCJA
Liczba 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej

- 1 2 1 Zmienna 

C.2 
redukowanie 
skali ubóstwa 
oraz 
zależności od 
systemu 
pomocy 
społecznej

Liczba 
mieszkańców 
żyjących w 
ubóstwie (wg 
kryterium 
dochodowego)

794 707 607 480 Malejąca

Liczba 
mieszkańców 
objętych 
projektami z 
zakresu 
włączenia 
społecznego, 
realizowanymi 
na terenie 
miasta

107 344 331 332 Zmienna

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 
pomocy 
społecznej na 
1000 
mieszkańców

62 56 51 43 Malejąca

Liczba 
projektów 
socjalnych oraz 
osób nimi 
objętych 

0 0 1 projekt
- 7 osób

0 Zmienna

C.3
rozwój 
infrastruktury 
społecznej
w związku z 
procesem 
starzenia się 
społeczeństw
a 

Liczba godzin 
usług 
opiekuńczych 
realizowanych w
miejscu 
zamieszkania

19.013 23.381 27.824,5
0

31.718 Rosnąca

Liczba miejsc w 
ośrodkach 
wsparcia

0 0 0 0 Stała

Liczba osób 
objętych 
pomocą w 
ośrodkach 
wsparcia 

0 0 0 0 Stała

Liczba 
wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych 
do osób 
starszych 

23
osoby –

320
godzin

4 osoby
-

87
godzin

4 osoby
–  9

spotkań

62 osoby
- 21

warsztató
w

Zmienna
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Liczba 
wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystyczn
ej seniorów

 9 osób
– 
 60

godzin

7 osób -
147

godz.

7 osób –
158

godz.

0 Malejąca

Ilość osób 
korzystających z
karty seniora  

1334
karty

1552
kart

 1678
kart

1810 kart Rosnąca

Ilość 
utworzonych, 
funkcjonujących
klubów seniora 
oraz ilość osób 
objętych ich 
wsparciem 

2  Kluby
Seniora

- 
50 osób

3  Kluby
Seniora

- 
70 osób

4 Kluby
Seniora

– 90
osób 

4 Kluby
Seniora - 
95 osób

Rosnąca

C.4
przeciwdziałanie 
marginalizacji oraz
tworzenie 
warunków rozwoju
i aktywności dla 
osób z 
niepełnosprawnoś
cią

Ilość 
zrealizowanych 
projektów 
socjalnych na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnośc
ią 

7 8 9 7 Zmienna

Ilość osób objętych
projektami 
socjalnymi oraz 
wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

111 148 298 350 Rosnąca

Ilość osób 
uzyskujących 
wsparcie w 
zakresie 
rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej  

74 166 104 43 Zmienna

Liczba placówek 
dla osób 
niepełnosprawnych

1 4 2 2 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.5
wzmocnienie 
roli rodziny w 
wypełnieniu 
funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawcz
ej

Ilość 
programów 
profilaktycznych
, korekcyjnych i 
edukacyjnych 
wraz z liczbą 
osób w nim 
uczestniczącyc
h 

8
programó
w – 497

uczestnikó
w

27
programó

w
 – 3878

osób

21
programó
w – 2158

osób

36
programó
w -1511

osób

Zmienna

Ilość osób 
objętych 
poradnictwem 
specjalistyczny
m 

342 120 162 375 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Ilość osób 
objętych 
psychoterapią 

0 15 1 14 Zmienna

Ilość osób 
objętych szkołą 
dla rodziców 

46 73 12 32 Zmienna

Ilość osób 
korzystających 
z karty dużej 
rodziny 

149 119
nowych

Kart
722 

od 2014r.

148 
nowych

Kart
856 

od 2014r.

271
nowych

Kart
1087

od 2014r.

Rosnąca

Ilość rodzin 
zastępczych z 
terenu miasta 
Czeladź

58 46 58 54 Zmienna

Ilość 
utworzonych 
nowych miejsc 
w żłobkach 

16 24 16 32 Zmienna

Ilość miejsc w 
żłobkach na 
1000 
mieszkańców

2,1 2,74 3,44 4,56 Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.6 
rozwój 
współpracy 
interdyscyplinarn
ej 
w obszarze 
przemocy 
domowej 

Liczba 
przypadków 
przemocy 
domowej 
(Niebieskie Karty) 

90 89 89 71 Malejąca

Liczba osób i 
rodzin objętych 
wsparciem grup 
roboczych

122
osób

 270
osób

284
osoby

206
osób

Zmienna

Liczba osób, które
skorzystały z 
interwencji 
kryzysowej, terapii
i poradnictwa w 
zakresie 
problemów 
uzależnień i 
przemocy. 

127 618 361 386 Zmienna

Liczba osób 
doświadczających
przemocy 
objętych 
wsparciem 
Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej

3 3 0 6 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Ilość szkoleń dla 
kadry 
rozwiązującej 
problemy 
przemocy 
domowej 

14 1 2 7 Zmienna

Ilość osób 
korzystających z 
poradni 
uzależnień 
(uzależnionych, 
współuzależniony
ch, DDA)

109 410
 

        
414

395 Zmienna

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 0 0 0 Stała

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.7
przeciwdziałan
ie 
uzależnieniom 
i pomoc dla 
uzależnionych 

Liczba osób i 
godzin 
poradnictwa 
specjalistyczne
go w zakresie 
problemów 
alkoholowych 

411  410 osób
- 2444
godzin

414 osób 
- 2496
godzin

350 osób
- 2311
godzin

Zmienna

Ilość 
programów 
profilaktycznyc
h i osób nimi 
objętych 

5
programó

w
49 osób

15
programó
w  2483
osób.

5 
programó

w 
574 osób

10
programó

w 
734 osób

Zmienna 
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.8 
rozwój usług 
społecznych 
na rzecz 
rozwiązywani
a problemów 
bezdomności 

Ilość osób 
bezdomnych w 
stosunku do 
1000 
mieszkańców 

2 2 2 2 Stała

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi
formami 
wsparcia 
(ogrzewalnia, 
łaźnia)

53 43 62 63 Zmienna

C.9 
rozwój 
potencjału 
ośrodka 
pomocy 
społecznej

Liczba 
mieszkańców 
objętych 
projektami 
rozwoju 
społeczności 
lokalnych (PAL, 
OSL itp.)

0 0 0 0 Stała 

Liczba 
pracowników 
socjalnych na 
2000 
mieszkańców

1,34 1,19 1,06 1,07 Zmienna

Liczba osób 
objętych asystą 
rodzinną

66 87 68 44 Zmienna

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i 
zasiłki 

963 909 824 722 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi
usługami 
społecznymi

1576 1479 1321 1200 Malejąca
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2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
poprawa 
bezpieczeńst
wa w 
zagrożonych 
dzielnicach

Liczba patroli 
Policji i Straży 
Miejskiej 

3918 3613 3216 3023 Malejąca

Liczba 
interwencji 
Policji i Straży 
Miejskiej

6591 6969 7309 7718 Rosnąca

Liczba 
wykroczeń, 
dewastacji, 
kradzieży

4020 3320 1498 1342 Malejąca

Liczba kontroli 
miejsc 
zagrożonych 
przestępczością

8552 10.573 10.970 9629 Zmienna

Liczba 
zabezpieczeń 
imprez 
kulturalnych, 
sportowych, 
uroczystości 
kościelnych

196 297 198 162 Zmienna

Liczba kontroli 
prywatnych 
posesji    
(ustawa o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach )

1241 314 460 362 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
do Izby 
Wytrzeźwień

604 474 570 620 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
domu

88 86 68 75 Zmienna

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
jednostek Policji

16 53 49 50 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Liczba 
odwiezionych 
osób 
nietrzeźwych do
podmiotów 
leczniczych

12 18 17 23 Zmienna

C.2
organizowani
e sieci 
wsparcia dla 
młodzieży 
zdemoralizow
anej i 
zagrożonej 
przestępczoś
cią 

Liczba inicjatyw 
na rzecz 
środowisk 
zagrożonych

33 57 22 23 Zmienna

Liczba 
uczestników 
zajęć 
pozalekcyjnych 

1130 1364 2825 4505 Rosnąca

Ilość środków 
pozyskanych na
zajęcia 
pozalekcyjne 

116.998,6
8

404.660,1
4

185.108,6
3

294.160,7
9

Zmienna

C.3 
wzrost 
świadomości 
społecznej w 
zakresie 
bezpieczeńst
wa
publicznego 

Liczba placówek
w których 
prowadzono 
zajęcia

16 17 15 15 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących
w spotkaniach o
tematyce w 
zakresie 
bezpieczeństwa
publicznego

173 872 913 1642 Rosnąca

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych 
firmach 

5 0 2 56 Zmienna

Liczba 
podjętych 
inicjatyw

5 9 2 50 Zmienna

Liczba 
warsztatów i 
szkoleń

22 8 10 33 Zmienna

C.4 
integracja 
podmiotów 
działających 
na rzecz 
bezpieczeńst
wa 
publicznego

Liczba 
wspólnych 
inicjatyw w 
zakresie 
bezpieczeństwa 

45 36 12 45 Zmienna

Liczba spotkań 
dotyczących 
prewencji i 
diagnozy 
zagrożeń

38 53 12 106 Zmienna
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3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich

do wymagań nowoczesnego rynku pracy 

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
podniesienie 
jakości i 
innowacyjno
ści 
kształcenia 

Średnia ocen 
z egzaminów 
końcowych

szkoły 
podstawow
e:
J.polski – 
67,4%

Matematyka
- 50, 9%

J. ang. - 
69,8%

gimnazja:
historia i 
WOS - 
55,9%
j.polski - 
68,9%
przedm. 
przyrodn. - 
50,6%
matem. - 
46,0%
j.ang. - 
66,5%

J. Polski- 
70,5%,

Matematyk
a– 43,4%,

J. Angielski
poziom 
podstawow
y– 66,5%,
J. Angielski
poziom 
rozszerzon
y
– 47,1%

Historia, 
WOS- 
58,6%, 

Przedmioty
przyrodnicz
e– 49,2%,
J. 
Niemiecki 
poziom 
podstawow
y– 48,4%

Egzamin 
gimnazjalny: 
Historia i 
WOS- 59,95 
%
J. polski- 
67,86 %
Przedmioty 
przyrodnicze 
– 53,87 %
Matematyka –
51,39 %
J. angielski p. 
podstawowy -
71,14 %
J. angielski p. 
rozszerzony –
55,13%

Wyniki 
egzaminu 
gimnazjalneg
o:
 Historia, 

WOS- 
55,40%,

 J. polski- 
63,49%,

 Przedmioty 
przyrodnicz
e– 45,53%,

 Matematyk
a– 38,78%,

 J. angielski 
poziom 
podstawow
y– 66,56%,

 J. angielski 
poziom 
rozszerzon
y– 49,76%

 J. niemiecki
poziom 
podstawow
y– 45,33%

Wyniki 
egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. polski- 

65,16%,
 Matematyk

a– 43,81%,
 J.   

angielski– 
62,54%

Zmienna

Liczba dzieci 
korzystających
z programów 
indywidualnyc
h

424 444 68 139 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Liczba 
wdrożonych 
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyjnych 

34 42 38 91 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
podniesienie 
jakości i 
innowacyjno
ści 
kształcenia 

Średnia ocen 
z egzaminów 
końcowych

szkoły 
podstawow
e:
J.polski – 
67,4%

Matematyka
- 50, 9%

J. ang. - 
69,8%

gimnazja:
historia i 
WOS - 
55,9%
j.polski - 
68,9%
przedm. 
przyrodn. - 
50,6%
matem. - 
46,0%
j.ang. - 
66,5%

J. Polski- 
70,5%,

Matematyk
a– 43,4%,

J. Angielski
poziom 
podstawow
y– 66,5%,
J. Angielski
poziom 
rozszerzon
y
– 47,1%

Historia, 
WOS- 
58,6%, 

Przedmioty
przyrodnicz
e– 49,2%,
J. 
Niemiecki 
poziom 
podstawow
y– 48,4%

Egzamin 
gimnazjalny: 
Historia i 
WOS- 59,95 
%
J. polski- 
67,86 %
Przedmioty 
przyrodnicze 
– 53,87 %
Matematyka –
51,39 %
J. angielski p. 
podstawowy -
71,14 %
J. angielski p. 
rozszerzony –
55,13%

Wyniki 
egzaminu 
gimnazjalneg
o:
 Historia, 

WOS- 
55,40%,

 J. polski- 
63,49%,

 Przedmioty 
przyrodnicz
e– 45,53%,

 Matematyk
a– 38,78%,

 J. angielski 
poziom 
podstawow
y– 66,56%,

 J. angielski 
poziom 
rozszerzon
y– 49,76%

 J. niemiecki
poziom 
podstawow
y– 45,33%

Wyniki 
egzaminu 
ósmoklasisty:
 J. polski- 

65,16%,
 Matematyk

a– 43,81%,
 J.   

angielski– 
62,54%

Zmienna

Liczba dzieci 
korzystających
z programów 
indywidualnyc
h

424 444 68 139 Zmienna

Liczba 
wdrożonych 
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyjnych 

34 42 38 91 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.2
stworzenie 
katalogu 
usług 
niezbędnych 
do 
prawidłowego
rozwoju i 
wsparcia 
dzieci i 
młodzieży 

Opracowanie 
diagnozy potrzeb 
uczniów 

1507 59 450 789 Zmienna

Liczba wspólnych 
inicjatyw 
nauczycieli i 
rodziców

69 61 65 62 Zmienna

Liczba spotkań 
promujących 
wiedzę zespołów 
interdyscyplinarny
ch

25 13 32 38 Zmienna

C.3 
pozyskiwanie 
specjalistyczn
ej kadry 
(psychologow
ie i terapeuci) 
wspomagając
ej kadrę 
nauczycielską
w pracy 
dydaktyczno-
wychowawcze
j 

Liczba szkoleń dla
Rad 
Pedagogicznych

36 42 39 44 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń 
prowadzonych 
przez specjalistów

137 324 344 228 Zmienna

Liczba kontaktów 
pomiędzy 
szkołami a PPP

50 148 113 112 Zmienna

C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej 
bazy 
lokalowej i 
wyposażenie 
placówek w 
pomoce 
dydaktyczne 

Kwoty pozyskane 
na wyposażenie 
placówek

475.42
6,08

920.368,2
7

363.079,0
2

60.735,90 Zmienna

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanyc
h 

3 7 5 5 Zmienna

C.5 
stałe 
podnoszenie i
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Liczba nauczycieli
i pedagogów 
uczestniczących 
w szkoleniach 

216 302 247 197 Zmienna

Liczba 
uczestników 
studiów 
podyplomowych 

29 38 33 22 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.6 
pogłębienie 
współpracy 
placówek 
oświatowyc
h ze 
środowiskie
m lokalnym

Liczba spotkań i 
zajęć 
przeprowadzony
ch dla 
środowiska 
lokalnego

79 102 76 60 Zmienna

Liczba imprez 
środowiskowych

17 48 34 45 Zmienna

Liczba 
absolwentów 
obecnych na 
spotkaniach 
promujących 
lokalne gimnazja 

104 0 0 0 Malejąca

C.7 
stale 
podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeńst
wa w 
placówkach 
oświatowych 

Liczba 
uczestników 
spotkań 
dotyczących 
bieżących 
zagrożeń 

1845 1475 1238 1608 Zmienna

Liczba placówek 
stale 
współpracującyc
h z Policja, 
Strażą Miejską 
oraz kuratorami

 15  16 15 15 Zmienna

CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 

bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
tworzenie 
przyjaznego 
klimatu 
inwestycyjneg
o dla 
potencjalnych 
i obecnych 
przedsiębiorcó
w pragnących 
tworzyć 
miejsca pracy 
w Czeladzi 

Liczba 
spotkań z 
pracodawca
mi

1 2 3 3 Rosnąca

Liczba 
nowych 
miejsc pracy 
na lokalnym 
rynku

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z

uwagi na brak danych
porównawczych

Liczba nowo 
powstałych 
firm

32 34 31 24 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.2 
wypracowanie
partnerstwa 
na rzecz 
zatrudnienia 
w oparciu o 
wiedzę i 
doświadczeni
e kadr 
instytucji 
rynku pracy, 
samorządu 
lokalnego, 
MOPS i NGO 

Liczba 
uczestników 
lokalnych 
partnerstw 
na rzecz 
zatrudnienia

5 7 9 6 Zmienna

Liczba 
uczestników 
spotkań 
dotyczących 
dobrych 
praktyk 
(aktywizacja 
społ.-
zawodowa)

28 122 2 3 Zmienna

C.3
przygotowani
e systemu 
wspierająceg
o rodziców, 
młodzież i 
placówki 
edukacyjne w 
wyborze 
ścieżki kariery

Liczba 
placówek 
edukacyjnych 
uczestniczący
ch w 
preorientacji 
zawodowej

2 5 6 16 Rosnąca

Liczba 
uczniów 
uczestniczący
ch w 
spotkaniach o 
tej tematyce

68 361 625 1052 Rosnąca

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych 
firmach 

0 0 8 21 Rosnąca

 
C4. 
podejmowanie
działań na 
rzecz 
przezwyciężan
ia 
długotrwałego 
bezrobocia 

Liczba 
programów i 
projektów 
wypracowanych 
na rzecz osób 
defaworyzowanyc
h

4 7 5 3 Zmienna

Liczba praktyk i 
staży 
zorganizowanych
w lokalnych 
firmach 

107 93 60 57 Malejąca

Liczba NGO 
zaangażowanych
w wsparcie 
bezrobotnych 

1 2 1 1 Zmienna
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4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa 
mieszkańców  

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i sportowej 
mieszkańców Czeladzi

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS.1. 
podtrzymanie
sprzyjającego
klimatu w 
mieście dla 
dalszego 
rozwoju 
istniejących 
organizacji 
społecznych 
realizujących 
zadania 
pożytku 
publicznego 
w Mieście

Liczba 
dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i 
organizacjami 
pozarządowymi

6 3 3 3 Malejąca

Liczba spotkań z 
organizacjami, w 
których 
uczestniczyli 
przedstawiciele 
urzędu miejskiego

3 4 3 1 Zmienna

Liczba szkoleń z 
pozyskiwania 
środków ze źródeł 
zewnętrznych oraz
innych szkoleń 
tematycznych

5 2 2 1 Malejąca

Liczba 
pozyskanych przez
organizacje 
środków z źródeł 
innych niż budżet 
Miasta

Brak
danych

4 2 Brak
danych

Malejąca

Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowyc
h

0 1 1 Brak
danych

Rosnąca

Liczba organizacji, 
które ubiegają się 
o dotację z miasta 
w otwartych 
konkursach

23 19 21 26 Zmienna

Liczba organizacji, 
które ubiegają się 
o mały grant

17 8 9 13 Zmienna

Liczba organizacji, 
z którymi Miasto 
współpracuje w 
inny sposób, niż 
poprzez udzielenie
dotacji na 
realizację zadania

31 29 29 28 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS. 2. 
przyciąganie 
nowych 
organizacji do 
Czeladzi oraz 
zachęcanie 
mieszkańców 
do 
samoorganiza
cji wokół 
problemów, 
potrzeb 
społecznych

Liczba 
organizacji z 
siedzibą poza 
Czeladzią, 
które 
prowadzą 
działania na 
terenie Miasta

5 3 3 5 Zmienna

Liczba nowych
organizacji 
działających w
Czeladzi

4 0 0 1 Zmienna

Ilość 
udostępnionyc
h lokali na 
działalność 
społeczną

28 12 10 10 Malejąca

CS.3. 
współpraca z 
grupami 
nieformalnym
i i rozwój 
wolontariatu

Liczba projektów
zgłaszanych do 
budżetu 
partycypacyjneg
o

16 17 10 13 Zmienna

Odsetek 
mieszkańców, 
którzy biorą 
udział w 
głosowaniu na 
projekty w 
budżecie 
partycypacyjnym

6,26% 7,1% 9,07% 13,8% Rosnąca

Liczba 
uczestników 
szkoleń z 
przygotowania 
wniosków do 
konkursów o 
małe granty 
adresowanych 
do grup 
nieformalnych i 
nowopowstałych 
organizacji oraz 
liczba wniosków 
o inicjatywę 
lokalną

0 0 0 0 Stała
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS.4. 
zwiększenie
dostępu 
mieszkańcó
w do 
wartościow
ej oferty 
kulturalnej

Liczba nowych 
pozycji 
książkowych 
dostępnych dla 
czytelników w 
Miejskiej 
Bibliotece

* książki:
4.278 (z 
zakupu 
2.650)
*audiobook
i: 95 (z 
zakupu 32)

* książki:
4.406 (z 
zakupu 
2.658)
*audiobook
i
:96

* zbiory 
książkow
e:
4.094 (z 
zakupu 
2.892)
zbiory 
specjalne:
404

* zbiory 
książkowe
:
4.327 (z 
zakupu 
2.950)
zbiory 
specjalne:
109

Zmienna

Wskaźnik 
czytelnictwa

19,14% 19,15% 17,76% 18,76% Zmienna

Liczba 
odwiedzających
Galerię 
Elektrownia

15.099 13.750 11.177 12.050 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
kulturalnych w 
Elektrowni

94 26 57 35 Zmienna

Liczba 
koncertów 
muzycznych

8 15 16 46 Rosnąca

Liczba 
wydarzeń z 
obszaru filmu i 
teatru w 
mieście w ciągu
roku

7 64 2 400 Zmienna

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowany
ch w mieście

39 11 36 59 Zmienna

Wielkość 
alokacji 
budżetu 
partycypacyjne
go na projekty 
kulturalne

0 0 0 0 Stała 

Liczba 
instytucji/
organizatorów 
kultury i z 
innych miast 
oferujących 
swoje usługi na
preferencyjnych
warunkach 
mieszkańcom 
Czeladzi.

21 24 Brak
danych

Brak
danych

Rosnąca
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
socjalnym 
służącym 
pełniejszemu 
uczestnictwo w 
kulturze (np. 
bonem na 
kulturę)

0 0 0 0 Stała

Liczba 
wydarzeń, w 
wyniku 
współpracy co 
najmniej dwóch
różnych 
organizatorów 
kultury

42 58 35 23 Zmienna

Liczba 
organizowanyc
h wydarzeń 
historyczno-
kulturalnych

72 14 72 37 Zmienna

Liczba 
uczestników 
imprez 
kulturalnych w 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej

- 11.583 11.013 10.188 Malejąca

Liczba 
wydarzeń 
kulturalnych w 
Miejskiej 
bibliotece 
Publicznej

- 691 666 578 Malejąca

Liczba 
odwiedzających
Kopalnię 
Kultury

- 20.605 14.150 24.703 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
kulturalnych w 
Kopalni Kultury

- 66 103 95 Zmienna

Liczba 
odwiedzających
kino Kopalni 
Kultury

- 3500 9033 8.834 Zmienna

Liczba 
koncertów 
muzycznych w 
Kopalni Kultury

- 10 6 9 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

Liczba 
odwiedzających
Muzeum Saturn
w Czeladzi

- 6768 7658 6183 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
kulturalnych w 
Muzeum Saturn

- 24 78 73 Zmienna

Liczba 
wszystkich 
wydarzeń 
kulturalnych 
organizowanyc
h w Muzeum 
Saturn i Galerii 
Elektrownia w 
Czeladzi

- 123 135 108 Zmienna

5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością 

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości 

społecznej 

w zakresie ochrony zdrowia 
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENC

JA
C.1 
podniesienie 
poziomu 
wiedzy 
mieszkańców
Czeladzi o 
miejscach 
realizacji 
świadczeń 
zdrowotnych 

Krótszy okres
oczekiwania 
na wizytę u 
specjalisty

1
miesiąc

Średni
czas

oczekiwa
nia

(niezależ
nie od
trybu

przyjęcia)
na

świadcze
nia

medyczn
e w

leczeniu
szpitalny

m,
ambulato

ryjnej
opiece

specjalist
ycznej,

rehabilita
cji,

opiece
długoter
minowej,
psychiatri

i na
31.12.20

17r.
wynosił
137 dni

Średni czas
oczekiwania
(niezależnie

od trybu
przyjęcia) na
świadczenia
medyczne w

leczeniu
szpitalnym,

ambulatoryjnej
opiece

specjalistyczn
e, rehabilitacji,

opiece
długoterminow
ej, psychiatrii

na
31.12.2018r.

wynosił 70 dni

Średni czas
oczekiwania

we
wszystkich
komórkach
(Poradnie +

Oddziały
Szpitala)

wyniósł: 68,7
dnia

Zmienna

Liczba osób 
posiadającyc
h informację 
o usługach 
zdrowotnych

350 39.387
wejść na
stronę

interneto
wą

szpitala

358.010
odsłon strony
internetowej

szpitala

353.601
odsłon 
strony

internetowej
szpitala

Zmienna 

Liczba wejść 
na zakładkę 
informacyjną 
na stronie UM

Brak
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak
możliwości
ustalenia

tendencji z
uwagi na

brak
danych

porównaw
czych

C.2 
zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców
Czeladzi w 
zakresie ich 
stanu 
zdrowia 

Liczba akcji 
promujących 
zdrowie

5 49 47 70 Zmienna

Liczba 
spotkań i 
eventów dla 
różnych grup 
mieszkańców

12 2 36 11 Zmienna
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C.3
podejmowani
e szeroko 
zakrojonych 
działań na 
rzecz 
kreowania 
„zdrowego 
stylu życia”  

Liczba 
inicjatyw z 
zakresu 
edukacji 
prozdrowotne
j

90 122 32 123 Zmienna

Liczba 
wydarzeń 
promujących 
zdrowy tryb 
życia 

154 157 83 87 Zmienna

Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
pomoc w 
doposażeni
u placówek 
ochrony 
zdrowia 

Pozyskanie 
środków 
finansowych 
na zakup 
sprzętu 

Brak
danych

3.008.093,80
zł

4.750.000 zł 0 Zmienna

Doposażenie
placówek  
medycznych

0 72 500,00 zł 300 000,00
zł

0 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.2 
podniesienie 
jakości i 
dostępności 
usług 
medycznych 
na rzecz osób
starszych 

Liczba osób 
starszych 
korzystającyc
h z pakietu 
usług 
medycznych 

387 70.222
pacjentów

we
wszystkic

h
zakresac

h
świadcze

ń

82.900
pacjentów

we
wszystkic

h
zakresach
świadcze

ń

104.045
pacjentów

we
wszystkic

h
zakresac

h
świadcze

ń

Rosnąca

Liczba miejsc
opieki i 
pielęgnacji 

30 20 30 30 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń z 
zakresu pracy
z seniorami 

3 0 0 0 Malejąca
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CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
edukacja
o 
starości 

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich 
otoczenia

0 0 0 3 Rosnąca

Liczba programów 
społ. na rzecz 
solidarności 
międzypokoleniow
ej oraz liczba 
seniorów 
uczestniczących w
budowaniu oferty 
dla swojego  
środowiska 

1
program
20 osób

3
programy

–  270
osób

3
program

y 
- 268
osób

3
program
y - 480 

osób

Rosnąca

C.2 
aktywizowani
e osób 
starszych w 
środowisku 
lokalnym

Liczba 
seniorów 
uczestniczący
ch w 
budowaniu 
oferty dla 
swojego  
środowiska

280 530 457 1095 Zmienna

Liczba 
seniorów 
uczestniczący
ch w  
zajęciach  
sportowo-
rekreacyjnych

1802 2582 5127 5079 Zmienna

Liczba lokali-
miejsc 
integracji 
środowiskowej
seniorów 

5 10 7 6 Zmienna

CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym osób z niepełnosprawnością 

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
inicjowanie działań
usprawniających i 
włączających 
osoby z 

Liczba organizacji 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnyc
h

4 10 8 9 Zmienna
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niepełnosprawnoś
cią do 
społeczności 
lokalnej 

Liczba osób 
niepełnosprawnyc
h korzystających 
ze 
zorganizowanych 
środowiskowych 
form wsparcia 

27 34 109 65 Zmienna

Liczba 
wolontariuszy 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnyc
h

40 52 10 10 Zmienna

Liczba osób 
korzystających z 
usług 
specjalistycznych 
dla osób 
niepełnosprawnyc
h i ich rodzin

141 265 167 212 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnoś
cią
w aktywizacji 
zawodowej

Liczba instytucji  
współpracujących 
w tworzeniu 
systemu wsparcia 
na rynku pracy dla
osób 
niepełnosprawnyc
h 

5 5 5 2 Malejąca

Liczba 
pracodawców 
poinformowanych 
o korzyściach 
wynikających  z  
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnyc
h

16 0 0 0 Malejąca

6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

Cel główny: Poprawa jakości życia  poprzez  stworzenie warunków do mieszkania, 

pracy

i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 
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CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU 

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS. 1. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowy
ch

Powierzchnia 
działek 
przygotowanych/
sprzedanych pod
rozwój 
budownictwa 
indywidualnego i 
wielorodzinnego

29.231
m2

43.118 m2 80.000
m2

42.887
m2

Zmienna

Liczba lokali 
socjalnych

222 222 216 196 Malejąca

Liczba mieszkań 
komunalnych

1993 1965 1985 1948 Zmienna

Liczba lokali z 
zasobu 
komunalnego, w 
których 
podniesiono 
standard, w tym 
liczba lokali, 
które podłączono
do instalacji 
centralnego 
ogrzewania

174 Brak
danych

11 20 Zmienna

Liczba budynków
poddanych 
termomoderniza
cji

13 13 3 0 Malejąca

Liczba 
mieszkańców 
miasta

31.318 30.506 30.180 29.815 Malejąca

Liczba nowych 
mieszkańców 
miasta

578 Brak
danych

426 629 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS.2. 
poprawa 
sytuacji 
komunikacyjne
j i jakości 
transportu 
publicznego w 
mieście

Liczba miejsc 
parkingowych w 
mieście, w tym 
miejsc 
parkingowych 
przy siedzibach 
instytucji 
publicznych

41 0 0 0 Malejąca

Liczba nowych 
połączeń 
autobusowych w 
mieście

1 0 0 0 Malejąca

Liczba 
modernizacji 
prowadząca do 
usuwania barier 
architektonicznyc
h

Brak
danych

7 7 1 Malejąca
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Liczba kilometrów
zmodernizowany
ch lub 
wybudowanych 
ścieżek 
rowerowych w 
mieście

800 m2 0 0 2,822 km Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowyc
h

Liczba 
kilometrów 
alejek 
parkowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km Zmienna

Liczba nowo 
zainstalowany
ch/odnowiony
ch obiektów 
rekreacyjnych
(place zabaw,
siłownie 
zewnętrzne 
ect.)

5 4 6 4 Zmienna

Liczba miejsc 
objętych 
monitoringiem
wizyjnym

1 13 31 31 Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

CS. 4. 
dbałość o 
przestrzeń 
wspólną i 
infrastrukturę
publiczną 
miasta

Liczba skarg 
na 
nieregularnie 
koszone 
trawniki, 
przepełnione 
kosze na 
śmieci,  

0 0 0 0 Stała

Liczba 
kilometrów 
alejek 
parkowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km Zmienna

Liczba nowo 
zainstalowanyc
h/odnowionych
obiektów 
rekreacyjnych 
(place zabaw, 
siłownie 
zewnętrzne 
ect.)

3 strefy
aktywnośc
i fizycznej,

2 place
zabaw

4 6 4 Zmienna

Liczba kamer 
w monitoringu 
miejskim

13 16 54 53 Zmienna
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7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca 
międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie 

rozwiązywania problemów społecznych 

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.1 
współpraca 
instytucji 
społecznych 
w obszarze 
rozwoju 
społeczno – 
gospodarcze
go  

Liczba 
projektów z 
zakresu 
reintegracji 
społeczno – 
zawodowej

0 1 1 2 Rosnąca

Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych

32 Brak
danych

1994 2015 Rosnąca

Liczba nowych 
podmiotów 
gospodarczych 

165 138 165 140 Zmienna

Liczba 
powstałych 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 

Brak
danych

1 1 0 Malejąca

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
Centrum Usług 
Społecznych 

0 0 0 0 Stała

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.2 
rozwój 
systemu 
pomocy 
społecznej 
w oparciu o 
współpracę 
z lokalnymi 
partnerami 

Liczba zadań 
powierzonych 
do realizacji 
organizacjom 
pozarządowym

35 32 36 38 Zmienna

Liczba 
zarejestrowany
ch i 
działających 
organizacji 
pozarządowych

68 64 62 75 Zmienna

Liczba 
wniosków i 
projektów 
aplikujących na 
rozwiązywanie 
problemów 
społecznych

0 4 7 8 Rosnąca
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Liczba 
zrealizowanych 
projektów i 
osób nimi 
objętych 

0 3
projekty 

-222
osób

7
projektów

- 658
osób

8
projektów

- 322
osób

Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.3 
rozwój usług 
społecznych  
dla 
mieszkańców

Liczba 
uczestników 
akcji 
edukacyjnych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z

uwagi na brak danych
porównawczych

Liczba 
środowisk 
objętych 
edukacją w 
obszarze 
przeciwdziała
nia przemocy 

210 203 203 103 Zmienna

Liczba 
artykułów 
tematycznych
w Echu 
Czeladzi 

39 62 99 41 Zmienna

Liczba 
spotkań 
edukacyjnych
prowadzonyc
h przez 
Policję i Straż
Miejską 

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

5 Rosnąca

Liczba 
postów, 
notek, 
informacji 
tematycznych

4 1 4 5 Zmienna

Liczba 
szkoleń i 
spotkań –
procedura 
Niebieskiej 
karty

36 6 6 4 Malejąca

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.4  
rozwój 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 

Ilość i rodzaj 
działań w 
zakresie 
rozwoju 
społecznego 

Brak
danych

59 70 57 Zmienna
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dla 
zapewnienia 
rozwoju 
społecznego

ilość 
projektów i 
ich wartość 
służących 
zaspakajaniu 
potrzeb 
społecznych

2 projekty:
409.767,0
8

1 projekt
–

327.404,9
5 

0 5 projektów
- 77.000

EUR

Zmienna

CEL
WSKAŹNIK

REALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 TENDENCJA

C.5 

rozwój 

społeczeństwa

obywatelskieg

o oraz więzi 

pomiędzy 

mieszańcami a

samorządem 

Ilość spotkań 
przedstawiciel
i samorządu z
mieszkańcam
i oraz liczba 
osób 
uczestniczący
ch w tych 
działaniach 

4 10 19 2 Zmienna

Ilość badań 
społecznych i 
analiz w 
zakresie 
parametrów 
społecznych i 
identyfikacji 
potrzeb 
mieszkańców.

2 Brak
danych

1 0 Malejąca

Ilość środków
przeznaczany
ch na 
realizację 
działań 
służących 
rozwiązywani
u problemów 
społecznych 
realizowanyc
h przez 
lokalne 
organizacje 
pozarządowe.

180.000 93.030,3
0

108.710 53.646 Zmienna

4. Podsumowanie.

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring,

który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i 

przynoszą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu 

informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem 

jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi 

założeniami. Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na 
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przeprowadzenie ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny, jakości realizacji zapisów 

strategicznych 

w stosunku do wcześniejszych założeń. Jego celem jest ciągłe ulepszanie 

skuteczności i efektywności działań podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne.

Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu Strategii. Celem raportu jest 

określenie stopnia realizacji założonych celów strategicznych oraz programów 

operacyjnych. Monitoring sprowadza się do śledzenia ilościowych i jakościowych 

zmian analizowanych wielkości. Funkcją niniejszego raportu jest znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, czy Strategia skutkuje pozytywnymi zmianami na wielu 

płaszczyznach. Raport ilustruje ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizowanych 

w Gminie Czeladź od czasu uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć 

sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań.

Analiza informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych w 

realizację Strategii, odnośnie realizacji poszczególnych celów, pozwala uznać, iż 

działania realizowane w ramach Strategii przynoszą systematyczne efekty. Na terenie 

Gminy Czeladź istnieje duży potencjał podmiotów życia społecznego, które w 

możliwie najszerszym zakresie wykorzystują własne zasoby kadrowe i możliwości 

materialne niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych i osiągnięcia celów 

strategicznych.

Nadrzędnym celem dokumentu jest racjonalizacja lokalnej polityki społecznej 

poprzez zagwarantowanie środków finansowych w budżecie miasta, oraz 

kreatywność partnerów. Analiza dostępnych danych stanowi inspirację do 

podejmowania kolejnych działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Czeladzi w 

strefach dotychczas zagrożonych wykluczeniem. 

Poczynione nakłady finansowe i wykorzystane umiejętności zasobów 

kadrowych, zostały wykorzystane do zwiększenia potencjału organizowanych 

przedsięwzięć, projektów, imprez oraz wszelkich innych działań zawartych w Strategii.

Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede 

wszystkim miała na celu poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców 

wspólnoty samorządowej, a nie tylko grup marginalizowanych. Tak rozumiana polityka

społeczna obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin w tym także z zakresu: edukacji, 

kultury, wypoczynku, ochrony zdrowia, zatrudnienia

a także poprzez zabezpieczenie potrzeb materialnych i mieszkaniowych. 
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Istotne jest skoordynowanie i intensyfikacja działań nakierowanych 

na wykorzystanie zarówno całego potencjału samej Gminy, jak i szans zewnętrznych. 

Dlatego też podstawowym celem w rozwiązywaniu problemów społecznych jest 

aktywizacja całej społeczności gminnej oraz rozwój wspólnotowych inicjatyw 

mieszkańców, wyrażający się w opracowywaniu i sukcesywnym wdrażaniu wielu 

odpowiadających na specyficzne potrzeby społeczności programów i projektów. 

Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach 

poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy poprzez różne instytucje 

publiczne, pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia 

społecznego, sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse 

osób niepełnosprawnych. Działania realizowane w ramach strategii rozwijają 

świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i 

skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury 

społecznej, wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach 

pomocy społecznej. Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z Unii 

Europejskiej, co w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji szeregu zadań.

Strategia systematycznie przynosi rezultaty.  Realizowane działania przybliżyły 

realizację celu głównego wyznaczonego w Strategii czyli: dynamicznego i 

zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego zapewniającego wzrost jakości

życia mieszkańców Czeladzi oraz spójność wspólnoty lokalnej.

Jednocześnie zachodzi konieczność dokonania ewaluacji. Cele obecnej 

Strategii zostały sformułowane przez wszystkich interesariuszy, w oparciu o 

najbardziej aktualną wiedzę na temat problemów społecznych miasta. Jednak wiedza 

ta ma charakter historyczny. Strategia obejmuje okres 7 lat, w ciągu których sytuacja 

problemowa może ulec znacznej zmianie. Zmianie mogą ulec same problemy, jak i 

stopień ich natężenia, zmienić się mogą priorytety jakie przypisuje się poszczególnym

problemom. Mogą też pojawić się bardziej nowoczesne, bardziej efektywne sposoby 

rozwiązywania problemów..

Ewaluacja Strategii dokonana w połowie okresu jej obowiązywania pozwoli na 

przeanalizowanie uzyskanych produktów i rezultatów i sformułowanie oceny jakości 

uzyskanych efektów. Dokonana zostanie ocena założeń, na jakich oparte zostały 

sformułowane w strategii cele. Sprawdzone zostanie na ile diagnoza sytuacji 

problemowej dokonana na etapie pracy nad strategią pozostaje aktualna. Konieczne 
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będzie sprawdzenie również, na ile cele założone w strategii nadal cieszą się 

społeczną akceptacją i poparciem szerokiego grona interesariuszy. Ewaluacja mid-

term może skutkować zarówno potwierdzeniem słuszności dotychczasowego kształtu 

Strategii, 

jak i sformułowaniem zakresu zamian i aktualizacji, jakie muszą zostać wprowadzone.

Przegląd wybranych efektów wdrażania Strategii (produktów i rezultatów) na tle

danych  uzyskiwanych przez inne miasta, pozwoli zobiektywizować ocenę 

uzyskanych efektów i zobaczyć zmiany jakie się dokonały w okresie wdrażania 

Strategii w szerszym kontekście. Powinno dać odpowiedź na pytanie, czy 

odnotowana zmiana to wynik aktywności  instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

Strategii, czy tylko odzwierciedlenie szerszych zjawisk, jakie mają miejsce 

w państwie/społeczeństwie.  

W związku z powyższym podjęto działania aby w roku 2019, który stanowi 

połowę okresu obowiązywania Strategii, oprócz niniejszego, corocznego raportu z 

realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych została przeprowadzona 

ewaluacja strategii i sporządzono z niej raport.

14. Gminny Program Wspierania Rodziny.

Cel: Wspiercie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej oraz stworzenie możliwosci powrotu dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej do rodziny biologicznej poprzez wspieranie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu, zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i rodzin, poprawa 

funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej, podnoszenie umiejętności i 

kompetencji wychowawczych rodziców, zapewnienie infrastruktury i dostępności usług

w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego.

Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej. 

W strukturach MOPS w roku 2019 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) od lipca 2019 roku było finansowane 

w ramach projektu  pn. SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju  współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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Pozostałe stanowiska dofinansowane były w ramach Rządowego Programu z 

zakresuWspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Każdy z asystentów rodziny współpracował średnio z 11 rodzinami. W 2019 

roku współpracę 

z asystentami podjęły łącznie 44 rodziny. 

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;

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 2019 zakończono współpracę z 14 rodzinami, z tego w 9 rodzinach 

zrealizowano cele i osiągnięto efekty, a w 5 rodzinach zakończono współpracę ze 

względu na zmianę metod pracy. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny za 

rok 2019.
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Tabela nr 1. Zestawienie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2019 

roku

Liczba rodzin, które korzystały z
usług asystenta rodziny.

Ogółem 44

W
 t

ym
 

Zobowiązane przez Sąd 3

Liczba rodzin objęta wsparciem
asystenta rodziny.

Do 3 miesięcy 7

Powyżej 3 do 12 miesięcy 25

Powyżej roku 30

Liczba rodzin, z którymi asystent
rodziny zakończył współpracę.

Ogółem 14
W

 t
ym

Ze względu na osiągnięte cele 9

Ze względu na zmianę metod pracy 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodziny za rok 
2019.

Asystenci rodziny w roku 2018 w zależności od potrzeb uczestniczyli w 

spotkaniach omawiających pracę z rodziną oraz w posiedzeniach Grup Roboczych 

związanych z problematyką przemocy w rodzinie. W skład zespołów i Grup 

Roboczych oprócz asystenta rodziny wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny 

lub zawodowy, pedagog szkolny, policjant/dzielnicowy.

Celem pracy asystentów w ramach współpracy z rodzinami było 

zminimalizowanie obszarów dysfunkcji, zredukowanie niewydolności rodzin we 

wcześniej zdiagnozowanych sferach życia, w takim stopniu, by przygotować rodziny 

do rozwiązywania problemów we własnym zakresie lub przy niewielkim wsparciu ze 

strony pracowników różnych instytucji. Innymi słowy, celem wielopłaszczyznowych 

strategii 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 
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gospodarowania budżetem, umiejętności sprzątania, dbania o dom i higienę. 

Asystenci pomagali rodzinom również w sprawach formalno-prawnych np. poprzez 

towarzyszenie w sądzie, 

w uregulowaniu spraw urzędowych, w przygotowaniu i wypełnieniu pism urzędowych 

itp. Asystenci angażowali się również w działania miające 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 realizował „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 wzrost umiejętności 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, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty

psychoedukacyjne, z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, artystyczne i 

profilaktyczne oraz pomoc w nauce. Dodatkowo w okresie ferii zimowych i wakacji 

oprócz stałych zajęć zostały zorganizowane wycieczki do kina, teatru, Muzeum 

Pożarnictwa w Mysłowicach, Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów w Krasiejowie, 

Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz 

warsztaty z przedsiębiorczości i zasad bezpieczeństwa, a także gry i zabawy ruchowe

z chustą Klanzy. Ponadto zostały zorganizowane imprezy środowiskowe: festyn 

integracyjny z okazji Dnia Dziecka, zabawa andrzejkowa, mikołajkowa oraz spotkanie 

opłatkowe.

Partnerzy: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP  w Będzinie, Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej OHP z Dąbrowy Górniczej, Klub Seniora „Wrzos”,  Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych 
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w Czeladzi

Rezultaty: w zajęciach brało udział łącznie 25 dzieci. 

"SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 07.2019 r. 

realizuje projekt pn. "SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju" współfinansowany 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: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych – ZIT.

Cele: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego osób 

dorosłych, dzieci oraz ich otoczenia poprzez zapewnienie im kompleksowego 

wsparcia (zindywidualizowanego i efektywnego) z terenu rewitalizowanego – Kolonia 

Saturn w Czeladzi. 

Główne obszary działań obejmują: 

A/ w zakresie oferty dla osób dorosłych - poszerzenie kompetencji 

wychowawczych, wspieranie zasobów rodziny oraz ochrona dziecka przed 

zaniedbaniem itp.

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania: Trening kompetencji rodzicielskich (40 godzin), spotkania grupy wsparcia 

(20 godzin), indywidualne poradnictwo psychologiczne (33 godziny), indywidualne 

poradnictwo logopedyczne (16 godzin), zatrudnienie asystentów rodziny, zwrot 

kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.

Rezultaty: wsparciem zostały objęte łącznie 23 osoby (dorośli i dzieci).

B/ w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 

wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, podnoszenie kluczowych kompetencji 
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itp.Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży 

wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe 

oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w 

godzinach popołudniowych przez 4 godziny dziennie (13.00 – 17.00).

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania: Zatrudnienie wychowawy na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego 

wychowawcy na umowę o pracę 1 etat oraz zatrudnienie psychologa na  ½ etatu, 

zajęcia arteterapeutryczne (15 godzin),  indywidualne i grupowe poradnictwo 

logopedyczne (12 godzin).

Rezultaty: wsparciem zostało objętych łącznie 12 dzieci.

Wspieranie rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. 

     Na terenie gminy powołany jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego obsługą administracyjną i techniczną zajmuje się 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. Pracownicy socjalny, w tym 

podejmujący działania w ramach stworzonego w Dziale ds. Wspierania Rodziny i 

Asysty Rodzinnej- Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych 

Przemocą we współpracy z policją oraz innymi zobowiązanymi prawnie instytucjami, 

realizuje procedurę „Niebieskie Karty” z uwagi na występowanie zjawiska przemocy w

rodzinie. W 2019 roku zostało wszczętych 71 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 

sporządzono 15 kolejnych kwestionariuszy „Niebieska Karta A”. Do grudnia 2019 roku

pomocą objęte były 71 rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, łącznie 206 osób w 

tym 79 dzieci. Powołano 71 grup roboczych. Ze statystyk wynika, że w większości 

osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy są mężczyźni– 58,  natomiast 

liczba kobiet wynosi 14. W  roku 2019 Policja wszczęła 32 procedury NK-A, 

pracownicy MOPS wypełnili 35 druków NK-A,  GKRPA – 0,  pracownicy oświaty 

wszczęli 4 procedury,  natomiast pracownicy służb zdrowia 0. Sporządzono 27 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w 

Będzinie. W 15 przypadkach, powiadomiono Sąd Rejonowy w Będzinie, III Wydział 
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Rodzinny i Nieletnich o sytuacji dzieci.

02.04.2019 r. Zespół Interdyscyplinarny zorganizował szkolenie (blok prawny z 

obszaru przeciwdziałania przemocy) w którym wzięły udział 42 osoby tj. pracownicy 

socjalni, wychowawcy, pedagodzy oraz kuratorzy.

W ramach działań podejmowanych przez Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty 

Rodzinnej, w 2019 r. realizowana była Kampania „Biała Wstążka”, nakierowana na 

kształtowanie pozytywnych postaw 

w sytuacjach występowania przemocy. Do udziału w Kampanii zaangażowano 

placówkę oświatową tj. SP.7 w Czeladzi, lokalny klub sportowy, stowarzyszenie 

zajmujące się promowaniem aktywności fizycznej, Policję, Straż Miejską oraz 

Ochotniczą Straż Pożarną. Główne idee Kampanii rozpowszechniane były za pomocą

środków komunikacji tj. prasa oraz internet.  Informacje o niej umieszczane były na 

portalach społecznościowych, prasowych serwisach informacyjnych, stronach 

internetowych miasta i MOPS.  

W ramach Kampanii,  SP7 zorganizowała  konkurs plastyczny w którym wzięło udział 

22 uczniów, zorganizowana została również prelekcja dla uczniów nakierowana na 

pomoc osobom doświadczającym przemocy.

Stowarzyszenie „Czeladź Biega” w ramach Kampanii „Biała Wstążka” zorganizowała 

bieg charytatywny „ Razem Przeciw Przemocy”. Cały dochód z imprezy tj. kwota 4260

zł została przekazana na Ośrodek Interwencji  Kryzysowej w Sarnowie. W dniu 

10.12.2019r tj. ostatni dzień kampanii odbył się spektakl teatralny zaprezentowany 

przez Art. 207 Artystyczną Grupę Antyprzemocową z Bielska-Białej pt. „Gdzie ona 

jest?” Ponadto uczniowie SP 7 w Czeladzi  zorganizowali  przedstawienie teatralne pt.

„ Nienawiść zniszczyć w sobie.” Przedstawienie obrazowało psychologiczne 

uwarunkowania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej.
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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

2019 Podmiot realizacji

1.
Pomoc w integracji rodziny/organizowanie spotkań, warsztatów

zapobiegających izolacji, pikników rodzinnych
Liczba zrealizowanych działań 2 MOPS, NGO

2.
Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców

oraz podnoszenie świadomości w zakresie planowania i
funkcjonowania rodziny

Liczba warsztatów/szkoleń
podnoszących kompetencje opiekuńczo

wychowawcze
2

MOPS, NGO
Liczba osób objętych

warsztatami/szkoleniami
14

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 49 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

44

5.
Pomoc w nauce szkolnej dzieciom objętym wsparciem asystenta

rodziny
Liczba dzieci, które uzyskały pomoc 11 MOPS

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań. Tabela nr 3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
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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

2019
Podmiot

realizujący

1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom Liczba rodzin i dzieci objętych pomocą 722 MOPS

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

dożywiania
219 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

40 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
2019

1.
Systematyczna praca asystentów z rodzinami
wymagającymi wsparcia w pełnieniu funkcji

opiekuńczo-wychowawczej

Liczba podpisanych
kontraktów/planów pracy

44 MOPS

2.
Organizowanie spotkań podnoszących
kompetencje wychowawcze rodziców

Liczba warsztatów/szkoleń
podnoszących kompetencje
opiekuńczo wychowawcze

2

MOPS, NGO
Liczba osób objętych

warsztatami/szkoleniami
14

3.
Umożliwienie dostępu do poradnictwa

specjalistycznego

Liczba osób (rodziców i dzieci),
którym udzielono poradnictwa

psychologicznego
23 MOPS, NGO

4.

Wspieranie rodzicielstwa - realizacja
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny oraz Miejskiego
Programu Rodzina 2+

Liczba wydanych kart 447 UM, MOPS
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15. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020- zakłada prowadzenie działań 

profilaktycznych i ochronnych oraz doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie gminy. 

Cel programu: poprawa i ujednolicenie sposobu postępowania instytucjonalnego 

wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zakresu i efektywności 

współpracy instytucji działających na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

Działania realizowane w ramach Programu: 

- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i 

skutków przemocy

w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie,

- poprawa jakości systemu działań profilaktycznych,

- zwiększanie dostępności do podstawowych elementów wsparcia na etapie 

interwencji,

- zapewnienie wsparcia informacyjnego osobom doświadczającym przemocy,

- zapewnienie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego osobom 

doświadczającym przemocy,

- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi, w tym: osoby doświadczające przemocy w rodzinie, 

sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie, osoby, instytucje, 

podmioty zajmujące się udzielaniem wsparcia i przeciwdziałaniem przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny

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 oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 50/2019 z dnia 13 

marca 2019r. w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji 
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reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie jest zespołem 

osób delegowanych z różnych środowisk, jego skład 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. Zespół 

m.in. powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z 

wystąpieniem przemocy w rodzinie. 

Grupa Robocza jest zespołem 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.  

„  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- ofiar przemocy.  

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - 

A”.

„Niebieska Karta” jest formularzem będącym dokumentem, w którym zawarte są 

informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a 

także określone możliwe działania do realizacji, do których zobligowani są 

przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – przeciwdziałanie przemocy 

W ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, przez terapeutę 

ds. przemocy, udzielane były porady w zakresie rozpoznawania przemocy, inicjowane 

interwencje w przypadku zdiagnozowania przemocy, udzielane wsparcie oraz 

informacja o możliwościach uzyskania pomocy  i powstrzymania przemocy.  

Cel: pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi

153



Miejsce: Czeladź , ul. Szpitalna 5b

Koszt: 8556zł

Projekty

W roku 2019 realizowane było zadanie pt. Wzmocnienie kompetencji 

specjalistów

w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci na terenie Czeladzi.

Celem głównym projektu było: podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów

i nauczycieli z czeladzkich placówek oświatowych oraz Żłobka Miejskiego w zakresie 

skutecznego rozpoznawania i reagowania na symptomy przemocy wobec dzieci.

Cele szczegółowe m.in. to: 

 podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości na kwestie krzywdzenia dzieci,

 nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,

 nabycie umiejętności podejmowania interwencji prawnej i psychologicznej w 

sytuacji ujawnienia krzywdzenia,

 kreowanie całościowej polityki placówki w zakresie przeciwdziałania krzywdzenia 

dzieci.

Zadanie realizowane było m.in. w salach szkoleniowych Centrum Usług 

Społecznościowych

i Aktywności Lokalnej SATURN.

Na szkolenie składało się 5 bloków tematycznych prowadzonych w formie wykładowo-

warsztatowej. W ramach tego zadania zrealizowane zostały następujące bloki 

tematyczne:

 Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne. Tematyka: obowiązujące 

przepisy prawne na rzecz osób krzywdzonych, zarządzenia i rozporządzenia 

związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją 

procedury „Niebieskie Karty”, interdyscyplinarny model pracy w przeciwdziałaniu 

przemocy, kompetencje zespołów interdyscyplinarnych, zadaniowy charakter grup 

roboczych.

 „Chronimy Dzieci” – program profilaktyki przemocy wobec dzieci w czeladzkich 

placówkach oświatowych i Żłobku Miejskim. Zajęcia warsztatowe z zakresu 

przygotowania placówek oświatowych do odnowienia certyfikatu „Chronimy 

Dzieci”. 
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 Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji. W ramach tego 

bloku zorganizowano 16 godzin szkoleniowych z zakresu rozpoznawania i 

podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci. Tematyka: 

- Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka: uwrażliwienie na problem krzywdzenia 

dzieci, przekazanie podstawowej wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, 

czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających 

przemocy i wykorzystywania seksualnego, wypracowanie podstawowych 

umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu

i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym, przykładowe zachowania 

dzieci doświadczających problemów emocjonalnych (krzywdzenia), obraz relacji w 

kontakcie indywidualnym i grupowym, postawa specjalisty wobec różnych form 

zachowań, charakterystyka psychologiczna dziecka krzywdzonego.

- Podejmowanie interwencji w sytuacjach krzywdzenia dziecka: interwencja 

psychologiczna, trudności profesjonalisty w podejmowaniu interwencji, rozmowa z 

dzieckiem na temat interwencji, rozmowa z rodzicem/opiekunem na temat 

podejrzenia krzywdzenia dziecka, cele

i zakres rozmowy z rodzicem niekrzywdzącym, rozmowa z rodzicem/opiekunem na

temat konieczności podjęcia interwencji – praca z opisem przypadku, warunki 

rozmów interwencyjnych z dzieckiem i rodzicem, możliwości i ograniczenia w 

pracy z dzieckiem krzywdzonym.

 Wsparcie superwizyjne/konsultacyjne  przy wdrażaniu programu „Chronimy Dzieci”.

dla uczestników cyklu szkoleniowego.

Realizator: Urząd Miasta Czeladź we współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia

Całkowity koszt projektu: 7.868,00 zł (dotacja „mały grant” UM Czeladź)

W ramach podnoszenia kompetencji służb i podmiotów realizujących działania

z zakresu przeciwdziałania przemocy 42 pracowników – profesjonalistów z terenu 

Miasta Czeladź (przedstawiciele Policji, MOPS, Sądu Rejonowego, placówek oświaty)

w 2019 roku wzięło udział w szkoleniu „Prawne i praktyczne aspekty działania 

Zespołów Interdyscyplinarnych”. 

Adresaci szkolenia: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup 

roboczych
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 „Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi - Punkt konsultacyjno-interwencyjny

dla dzieci i ich rodziców” 

Cel projektu: zabezpieczenia dzieci  i młodzieży przed dalszym krzywdzeniem i 

wtórną wiktymizacją poprzez  wspieranie i rozwój poradnictwa specjalistycznego i 

form rozwojowych dla czeladzkich rodzin.  

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

 pomoc psychologiczną dla dzieci doświadczających przemocy i ich opiekunów - 

konsultacje psychologiczne,  

 spotkania psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich 

rodziców/opiekunów,

 godzin interwencja kryzysowa dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów,

 zajęcia metodą „Kids’ Skills”- indywidualna praca z dzieckiem  oparta o metodę 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. 

Ważnym założeniem projektu było nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy 

społecznej i oświaty w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny.

Realizator: Stowarzyszenie Moc Wsparcia

Adresaci: dzieci krzywdzone i ich rodzice/opiekunowie  

Koszt: 20.080,00 zł (dotacja UM Czeladź)

Miasto  Czeladź  w  2019  roku  przystąpiło  do  Międzynarodowej  Kampanii  pt.

„Biała  Wstążka  -  Razem przeciwko  przemocy”  odbywającej  się  w  ramach  16  dni

przeciw  przemocy  wobec  kobiet.  Biała  wstążka  symbolizuje  zobowiązanie  do

przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i  powstrzymania się od

wszelkich form jej stosowania. 

Wspólny cel Kampanii: wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet 

W ramach Kampanii zorganizowano: 

 rywalizacja sportowa z elementami edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie;

 bieg charytatywny na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sarnowie; 

 prelekcje  dla  dzieci  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz

tematyczny konkurs plastyczny;

 gala  podsumowująca  Kampanię  wraz  ze  sztuką  teatralną,  której  scenariusz

poruszał kwestię przemocy w rodzinie.

Adresaci Kampanii: mieszkańcy Miasta Czeladź
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Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

Dokument/ zadanie Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019

Uchwała Nr XX/274/2015
z dnia 17 grudnia 2015r.

Liczba osób objętych procedurą NK 343

Liczba zgłoszeń występowania 
przemocy do Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

71

Liczba powołanych grup roboczych 71

Liczba posiedzeń grup roboczych 257

Liczba rodzin objętych procedurą NK 113

Liczba skazanych sprawców 
przemocy 

5

Liczba przypadków zastosowania 
przez Prokuraturę środków 
zapobiegawczych

11

Ilość zorganizowanych działań w 
ramach Kampanii „Biała Wstążka” 

4

Liczba uczestników Kampanii „Biała 
Wstążeczka”

400

Liczba porad udzielonych przez 
konsultanta ds. przemocy  

103

Liczba placówek uczestniczących w 
projekcie

7

Liczba godzin zajęć podnoszących 
kompetencje dla pedagogów, 
psychologów i nauczycieli i 
pracowników Żłobka 

52

Liczba uczestników projektu 
wzmacniającego kompetencje 

19

Liczba godzin superwizji  
wspierających 

24

Liczba godzin konsultacji 
psychologicznych i terapeutycznych 
oraz interwencji kryzysowej w CPiPW

116

Liczba osób, którym udzielono 
konsultacji w CPiPW 

71

Liczba godzin psychoterapii 50

Liczba godzin zajęć  indywidualnych 
„Kids’ Skills” 

80
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16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Czeladź  na rok 2019

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

rozwiązywanie problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy, a podstawą 

tego zdecentralizowanego systemu są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.

Główny cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych:  ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i 

rodzinnych związanych

z używaniem napojów alkoholowych. 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi będący na różnych etapach zagrożenia problemem 

alkoholowym

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

W 2019 roku funkcjonował Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w którym 

konsultanci, specjaliści udzielali  bezpłatnych:  

-  konsultacji osobom uzależnionym od alkoholu oraz  ich rodzinom,

-  porad prawnych.

Cel: wsparcie osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionym 

Zabezpieczenie  poradnictwa  i terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych   

Zadanie realizowane było w ramach działalności  Poradni Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu i  Współuzależnienia w PZZOZ Czeladź zgodnie z Uchwałą Nr IV/47/2018

Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia dotacji 

celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach 

funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i  Współuzależnienia.

Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc dla uzależnionych 

Adresaci : społeczność Czeladzi

W ramach realizacji zadań  udzielono porad w zakresie :

- konsultacji  lekarskich,

- konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- psychoterapii  indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
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- psychoterapii  indywidualnej dla osób z syndromem dorosłego dziecka,

- utworzono grupę podstawową oraz grupę wstępną edukacyjno- motywującą, 

- prowadzono treningi zachowań abstynenckich w sytuacjach kryzysowych.

Na realizację zadania została udzielona dotacja celowa na  funkcjonowanie Poradni 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia PZZOZ Czeladź w wys. 50.000 

zł.

Pomoc psychospołeczna dla czeladzkich rodzin z problemem uzależnienia.

Cel: eliminowanie zjawiska wykluczenia rodzin z problemami uzależnień, wzrost 

kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie skutkom funkcjonowania dzieci w 

rodzinie dysfunkcyjnej .   

W ramach projektu zrealizowano:

 zajęcia edukacyjno-terapeutyczne „ Klub Rodzica” ,

 terapia systemu rodzinnego,

 zajęcia terapii psychopedagogicznej grupowej. 

Adresaci: czeladzkie rodziny dysfunkcyjne  

Realizator: Stowarzyszenie „Jestem z Tobą” 

Koszt realizacji projektu: 8.180 (dotacja UM Czeladź) 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

To jedna z instytucji wspomagających gminę w zakresie zadań własnych 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Komisja jest powoływana i odwoływana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w

trybie zarządzenia.  Członkowie Komisji prowadzą działania w celu zapobiegania 

nadużywania alkoholu, promują zdrowy tryb życia, prowadzą rozmowy motywacyjne. 

Komisja uprawniona jest m.in. do prowadzenia działań zmierzających do poddania się

leczeniu odwykowemu osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny oraz 

systematycznie zakłócają spokój i porządek uliczny.
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Profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży  

W 2019 roku realizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w 

placówkach oświatowych - zajęcia pozalekcyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla 

dzieci z rodzin zagrożonych. Zajęcia  prowadzone były w okresie od 28.01. 2019r.  do 

07.06.2019r. oraz od 16.09.2019r. do w 20.12.2019r. świetlicy „Szerszenie” w Szkole 

Podstawowej nr 7 oraz w świetlicy „Skrzat” w Szkole Podstawowej nr 3.W grudniu 

rozszerzony został zakres zajęć dla dzieci uczestniczących zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych o zajęcia na sztucznym lodowisku – jako alternatywnej formy 

spędzania czasu wolnego wobec nałogów.

Całkowity koszt zajęć: 34.372,31zł 

 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone były w Ośrodku Wspierania

Dziecka i Rodziny - Filia w Czeladzi. Wychowankowie Ośrodka uczestniczyli w 

zajęciach na terenie Ośrodka, jak również uczestniczyli w wyjazdach (kino, teatr) i 

wycieczkach, w tym organizowanych w ramach Akcja Zima w Mieście 2019, Akcja 

Lato w Mieście 2019. Ponadto zorganizowane były spotkania i uroczystości 

okolicznościowe (spotkanie Wielkanocne, obchody Dnia Dziecka, spotkanie wigilijne 

oraz mikołajkowe, warsztaty bożonarodzeniowe). 

Pracownicy ośrodka prowadzili z wychowankami zajęcia sportowe, plastyczne, 

komputerowe, o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym z wykorzystaniem 

muzykoterapii. Przeprowadzono też gry i zabawy  rozwijające pamięć, zdolności 

logicznego myślenia i spostrzegawczość. Dodatkowo kadra zapewniała dzieciom 

pomoc w odrabianiu prac domowych i w nauce. 

Adresaci: czeladzkie dzieci z rodzin zagrożonych 

Kwota dofinansowania przez gminę Czeladź: 57.400,91 zł.

W 2019r. w zajęciach organizowanych przez MOPS w Czeladzi - Zespół ds. 

Wspierania Rodziny w ramach „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej 

Kreatywna PIASKownIca” organizowano zajęcia (od poniedziałku do piątku) 

sportowe, dziennikarsko-literackie, twórcze zabawy 

z językiem polskim (zajęcia prowadzone przez pracownika Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie), warsztaty psychoedukacyjne (prowadzone

przez wychowawcę) oraz warsztaty artystyczno – twórcze. Dodatkowo kadra Zespołu 

zapewniała dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych 

i w nauce. 
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Ponadto w okresie ferii i wakacji organizowano zajęcia o różnym charakterze, 

wycieczki, zabawy, gry z elementami edukacji, spotkania integracyjne, warsztaty 

tematyczne  i profilaktyczno-edukacyjne.    

Adresaci: czeladzkie dzieci w wieku 6- 15 lat z rodzin zagrożonych

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi – Zespół ds. Wspierania 

Rodziny 

Wydatki w ramach Kreatywnej PIASKownIcy: 64.111,68 zł.

Miejski Szkolny Związek Sportowy realizował w 2019 roku zadanie pt. „Ruch 

rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie”, w ramach którego odbywały się: 

pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.

W ramach otrzymanej dotacji MSZS realizował w czeladzkich szkołach podstawowych

profilaktyczne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu: piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, tenis stołowy, badminton, pływanie, szachy, lekka atletyka, piłka ręczna. 

Zajęcia miały wpływ na integrację społeczną oraz kształtowały w uczestnikach 

postawy prospołeczne.

W roku 2019 zorganizowano 46 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze 

profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Cele, które osiągnięto to m.in.:
 wskazywano alternatywne formy spędzania wolnego czasu,

 przeciwdziałano zachowaniom nieakceptowanym społecznie,

 przeciwdziałano wadom postawy, 

 kształtowano i wzmacniano motywację do podejmowania samodzielnych działań na
rzec,
z harmonijnego rozwoju organizmu uwzględniając indywidualne właściwości 
organizmu,

 zaspokojono biologiczne potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej,

 rozwijano ogólną sprawność fizyczną,

 przeciwdziałano agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom,

 nabywano umiejętności współdziałania w grupie,

 rozbudzano zainteresowania sportowe,

 kształtowano poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,

 promowano zdrowy styl życia bez nałogów,

 wszechstronnie przygotowano ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej,

 kształtowano odporność na sytuacje stresowe, umiejętności rozładowania 
emocjonalnego,

 wyłoniono najlepszych zawodników i zespoły z poszczególnych dyscyplin sportu.
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Adresaci: dzieci, w tym pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo rodzin
Realizator: Miejski Szkolny Związek Sportowy
Całkowity koszt projektu: 77.566,86 zł (dotacja UM Czeladź)

Projekt „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej” będący cyklem działań 

profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia.

Cel główny zadania: wzmocnienie i rozwinięcie potencjału indywidualnego, 

społecznego oraz środowiskowego wśród mieszkańców Czeladzi w szczególności 

dzieci, młodzieży oraz ich otoczenia. Realizacja zadania polegała na organizacji:

 zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

 zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla otoczenia dzieci i młodzieży – osób 

dorosłych. 

Osiągnięte rezultaty:

- zwiększono świadomość dzieci, młodzieży oraz ich otoczenia na temat 

niekorzystnych zjawisk społecznych oraz zagrożeń z nich wynikających,

- wzmocniono i rozwinięto umiejętności społeczne w zakresie twórczego 

rozwiązywania problemów indywidualnych i społecznych związanych z 

występowaniem niekorzystnych zjawisk społecznych,

- wzmocniono umiejętności rozpoznawania i reagowania na zagrożenia związane

z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi,

- poszerzono wiedzę w zakresie zastosowania alternatywnych rozwiązań oraz 

działań społecznych w stosunku do niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. 

uzależnień, patologii społecznych,

- poszerzono wiedzę w zakresie prawidłowych wzorców funkcjonowania 

społecznego w kontekście występowania niekorzystnych zjawisk społecznych 

m.in. uzależnień, patologii społecznych,

- wzmocniono  umiejętności kooperatywnego działania w relacji opiekun-osoba 

zależna w stosunku do niekorzystnych zjawisk społecznych m.in. uzależnień, 

patologii społecznych

- wzmocniono prawidłowe relacje opiekun-osoba zależna w stosunku do zagrożeń 

wynikających z niekorzystnych zjawisk społecznych.

Realizator: Stowarzyszenie Twórczych Umysłów

Koszt: 7.040,00 zł (dotacja UM Czeladź)
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W Szkole Podstawowej nr 5 zrealizowano projekt „Przeciw przemocy w 

relacjach rówieśniczych”. 

Projekt skierowany był do uczniów klasy IV. Cykl zajęć obejmował tematykę: radzenia 

sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowanie relacji  interpersonalnych,

rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, rozwiązywanie konfliktów w zespole 

klasowym, przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Cel: profilaktyka zachowań agresywnych i uzależnień wśród uczniów 

Adresaci: uczniowie SP 5

Koszt projektu: 900 zł

W listopadzie 2019 roku w czeladzkich szkołach podstawowych (4 szkoły, 16 

klas) zrealizowano program profilaktyczny „Debata” - rekomendowany przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warsztaty polegały na  dostarczeniu wiedzy i kształtowaniu postaw uczniów wobec 

spożywania alkoholu. 

Cel: zredukowanie czynników ryzyka skłaniających do używania alkoholu -  

wzmocnienie postaw

pro-abstynenckich u nastolatków. 

Adresaci: uczniowie klas V Szkół Podstawowych 

Koszt: 4.490 zł

We wrześniu i październiku 2019 roku zorganizowany został, sfinansowany 

program  profilaktyczny adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych (SP Nr 

1, SP Nr 5, SP Nr 7)  pt. „Archipelag Skarbów” Bazując na modelu zintegrowanym 

program skutecznie oddziałuje

w obszarze ograniczania ryzyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania 

odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. Elementem integralnym programu

były zajęcia dla Rady Pedagogicznej oraz dla rodziców. Program „Archipelag 

Skarbów” posiada rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Cel: profilaktyka uzależnień wśród młodzieży i ich otoczenia 

Adresaci: młodzież i ich rodzice, pedagodzy, nauczyciele czeladzkich szkół 

podstawowych 

Koszt: 6.000zł 

163



W roku 2019 Miasto Czeladź, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 

Harcerski Krąg Seniorów, w okresie ferii zimowych i wakacji  wspólnie zorganizowali 

akcje:

-  Akcja pn. Harcerska Akcja Zima (HAZ) -  trwała 2 tygodnie od 11.02 do 22.02. 

2019r. - 2 turnusy – każdy po 5 dni.  W każdym turnusie uczestniczyło 105 uczniów 

którymi opiekowała się 7 wychowawców i 5 wolontariuszy.

Każde dziecko - uczestnik miało zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad 

oraz podwieczorek) przygotowywane przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. w Czeladzi.  

Organizatorzy półkolonii zapewnili dzieciom czas wolny w sposób atrakcyjny i 

bezpieczny. Dla dzieci z każdego turnusu zorganizowano wycieczki do: Skansenu w 

Chorzowie, Papugarni „Carmen” w Katowicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, 

kręgielni „Renoma” w Siemianowicach Śląskich, do Kina Nowość w Będzinie na 

seans filmowy.

- Akcja pn. Nieobozowa Akcja Letnia (NAL) - trwała 4 tygodnie od 24.06. do 

19.07.2019r. - 2 turnusy – każdy po 10 dni. Obozowisko akcji mieściło się za Urzędem

Miasta Czeladź w Parku Harcerskim „Kamionka”.

Każde dziecko - uczestnik miało zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad 

oraz podwieczorek) przygotowywane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Czeladzi.  

Organizatorzy NAL zapewnili dzieciom szereg atrakcji w tym m.in. wycieczki do: 

Muzeum Śląskiego w Katowicach, Wiosek Świata w Krakowie, Kapias - Ogrody do 

Zwiedzania w Goczałkowicach-Zdroju, Skansenu w Chorzowie, Inwałdu, Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego 112 w Katowicach, Kopalni Kultury w Czeladzi na seans

filmowy. Ponadto organizowane były zajęcia harcerskie, sportowe oraz plastyczne. 

Koszt obu akcji: 136.514 zł

W ramach podnoszenia kompetencji osób, służb i podmiotów realizujących 

działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano i 

sfinansowano w Urzędzie Miasta Czeladź szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta, 

poracowników miejskich jednostek oświatowych, MOPS, Polici i Straży Miejskiej -  

jednostek organizacyjnych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt.: „Tworzenie Gminnego/Miejskiego 

Programu Profilaktyki zgodnie  z nowelizacjami oraz Narodowym Programem 

Zdrowia.  Rola przedstawicieli oświaty w realizacji zadań” 

Całkowity koszt: 1.600 zł
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W 2019 roku sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Procedura zobowiązania doleczenia 

odwykowego po nowelizacji ustawy oraz błędy i uchybienia przy realizacji gminnych 

programów kontekście rozstrzygnięć nadzorczych 

i kontroli NIK – aspekty prawno-psychologiczne”.

Koszt szkolenia: 1.700 zł

Całkowity koszt realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź  na rok 2019: 642.338,31  (w tym: 

188.848,31 środki będące

w dyspozycji MOPS)

Źródła finansowania:  środki pochodzące z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019

Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej 
w Czeladzi z dnia 19 grudzień 2018r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta 
Czeladź na rok 2019”

Liczba porad udzielonych osobom 
uzależnionym i współuzależnionym 
w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym – ogółem 

475

Liczba porad udzielonych przez 
konsultanta ds. uzależnienia od 
alkoholu

116

Liczba porad prawnych 217

Ilość spotkań w Klubie 
Rodzica 

 15

Liczba osób 
uczestniczących w zajęciach
Klub Rodzica

12

Liczba spotkań 
terapeutycznych dla rodzin

36

Ilość rodzin  uczestników 
spotkań terapii rodzinnej  

11

Liczba nowych wniosków, 
które wpłynęły do GKRPA

35

Liczba zorganizowanych 
posiedzeń GKRPA

9

Liczba spraw rozpatrzonych 
przez GKRPA

107

Liczba osób skierowanych 
przez GKPRA na badania do

25
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biegłych sądowych 

Liczba spraw skierowanych 
przez GKRPA do Sądu 
Rodzinnego

21

Liczba zaopiniowanych 
wniosków o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

38

Liczba wychowanków 
objętych działalnością 
OWDiR

24

Liczba dzieci objętych 
zajęciami   Kreatywnej 
PIASKownIcy

25

Ilość sfinansowanych godzin
pozalekcyjnych w 
placówkach oświatowych

 
1.393

Liczba dzieci biorących 
udział w zajęciach 
pozalekcyjnych 

45

Liczba  imprez  sportowo-
rekreacyjnych o charakterze
profilaktycznym  dla  dzieci,
młodzieży i dorosłych „Ruch
rzeźbi umysł”

46

Liczba uczniów biorących 
udział w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych

450

Ilość godzin zajęć sportowo-
rekreacyjnych  

1.632

Ilość zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży 

44

Ilość zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych dla osób z 
otoczenia dzieci i młodzieży 

44

Liczba uczniów objętych 
programem „Debata” 350

Liczba zorganizowanych 
turnusów – akcja HAZ  

2

Liczba dzieci biorących 
udział w Harcerskiej Akcji 
Zima 

210

Liczba zorganizowanych 2
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turnusów – akcja NAL

Liczba dzieci biorących 
udział w Harcerskiej Akcji 
Lato 

270

Liczba uczniów uczestniczących w 
programie „Archipelag Skarbów” 

131

Uchwała Nr IV/47/2018  Rady Miejskiej
w Czeladzi
z dnia 19 grudnia 2018 roku 

Liczba osób korzystających z 
poradnictwa oraz terapii w zakresie 
problemów alkoholowych

792

Liczba ogółem przeprowadzonych 
godzin poradnictwa 
specjalistycznego 

880

Liczba zrealizowanych godzin 
konsultacji specjalisty psychiatry 

352

Liczba zrealizowanych godzin 
psychoterapii dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych 

264

Liczba godzin konsultacji psychologa 264

Zabezpieczenie usług medyczno - terapeutycznych w tym zapewnienie całodobowej gotowości 

dyżurowej  dla  osób z problemem alkoholowym w tym osób nietrzeźwych.

Podstawa:  

Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z 

profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym

z terenu  Miasta Czeladź w 2019 roku.

Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc dla uzależnionych 

Adresaci : społeczność lokalna

Miasto Czeladź  w ramach realizacji działań z zakresu  profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych udzieliło pomocy finansowej Gminie 

Sosnowiec, która za pośrednictwem jednostki organizacyjnej - Izby Wytrzeźwień  

zapewniła pomoc medyczno - terapeutyczną  osobom zagrożonym problemem 

alkoholowym z terenu naszego miasta.

Pomoc medyczno - terapeutyczna  dot. działań z zakresu:

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób z 
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problemem alkoholowym i polegała na:

a) informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,

b) informowaniu o miejscach i metodach leczenia uzależnień

c) prowadzenia rozmów motywujących do poddania się leczeniu odwykowemu

d) informowaniu o ruchach samopomocy,

- zapewnienia całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób z problemem 

alkoholowym

z terenu Miasta Czeladź,

- zapewnienia osobom przyjętym do Izby warunków sanitarno - higienicznych oraz  

opieki lekarskiej,

- przekazywania określonych informacji i danych w ramach prowadzonej działalności 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Czeladź, w celu 

określania skali zjawiska uzależnienia.

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019

Uchwała Nr IV/48/2018 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 
grudnia 2018 roku

Liczba osób przyjętych do Izby 
Wytrzeźwień UM Sosnowiec w 
ciągu roku kalendarzowego.

651

Liczba osób, którym udzielono 
pomocy medyczno-
terapeutycznej  

651

17. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Czeladź na lata 2017-2021.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązywanie problemów 

uzależnień należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego zdecentralizowanego 

systemu są gminne programy przeciwdziałania narkomanii.

Główny cel Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: ograniczanie szkód 

zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi będący na różnych etapach zagrożenia problemem 

narkotykowym

Zadania realizowane w ramach Programu: 
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-  wpieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej,

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

używających substancji psychoaktywnych.

W 2019 roku zorganizowano i sfinansowano udział przedstawicieli każdej z 

czeladzkich szkół podstawowych  w szkoleniu pt. „ Narkotyki/dopalacze – akcyjne 

działania czy systematyczna praca odpowiedzialnych ustawowo grup zawodowych? 

Rola osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

Koszt: 1.890 zł

W minionym roku wszystkie czeladzkie Szkoły Podstawowe przystąpiły do 

realizacji kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci 2019/2020. Nie próbuję. Pomagam!”.

Zakupiono materiały edukacyjne, które przygotowują uczniów  do podjęcia pomocy 

rówieśniczej. Młodzież zapoznaje się z obszarami: kształtowania zaufania, określenia 

odpowiedzialności za rozwiązanie problemu, badania własnej gotowości i motywów 

pomagania, badania zasobów, z których mogą skorzystać, doskonalenia umiejętności 

spostrzegania otoczenia, ćwiczenia technik komunikacji przydających się w roli 

pomagacza. W scenariuszach zajęć  i kartach pracy przedstawiono schemat 

klasowego systemu wsparcia rówieśniczego służącego zapobieganiu ryzyka 

używania narkotyków oraz radzeniu sobie z już istniejącym problemem. Uczniowie 

wraz z nauczycielem, w oparciu

o materiały, wypracują swoje własne adekwatne  do warunków klasy procedury i 

ścieżki postępowania, które staną się dla nich wszystkich przejrzystym, dostępnym 

modelem działania.

Koszt: 1.968 zł

W 2019 roku działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym realizowano 

porady terapeuty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych.

Kwota wydatkowana na Program w 2019:  9.240zł

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019

Liczba szkół uczestniczących w kampanii 
6
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Uchwała nr XXXII/434/2016 
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 19.12.2016r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Czeladź na lata 
2017-2021”

Liczba przedstawicieli  szkół, którzy 
uczestniczyli w szkoleniu tematycznym 7

Liczba placówek oświaty zaopatrzonych 
w materiały edukacyjne 7

Liczba porad udzielonych przez 
konsultanta ds. uzależnienia od środków 
psychoaktywnych 

39

Liczba działań edukacyjno-informacyjnych 2

Liczba organizacji pozarządowych 
prowadzących działania na rzecz osób 
uzależnionych

1

18. Polityka senioralna.

Realizowana jest przede wszystkim w oparciu o Uchwałę Nr IX/154/2015 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu 

„Czeladzki Senior 60+”; Zarządzenie Nr 352/2016  Burmistrza Miasta Czeladź z dnia

21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad wydawania karty, 

przystępowania oraz uczestnictwa

w  Programie „Czeladzki Senior 60+” ,

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Partnerzy programu: organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą - udzielające zniżki i rabaty w ramach Programu.

Cel: włączenie Seniorów do aktywnego życia w społeczności lokalnej, propagowanie 

pozytywnego wizerunku osób starszych, podniesienie poziomu aktywności i 

sprawności Seniorów, zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji 

oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Czeladź, a także do towarów i 

usług oferowanych przez inne instytucje, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

gospodarcze zainteresowane udziałem w Programie.

Źródła finansowania: środki własne  

Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 czerwca 2016 

roku w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS / dla Seniora w 

Czeladzi

Adresaci: czeladzcy seniorzy

Cel: ułatwienie osobom starszym dostępu do informacji o wydarzeniach sportowych, 

kulturalnych, edukacyjnych itp. odbywających się na terenie Czeladzi, 
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organizowanych bądź wspieranych przez Miasto Czeladź i adresowanych do 

Seniorów, 

Źródła finansowania: środki własne - budżet Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej 

Poniesione wydatki w 2019r. :  2.583,00zł 

Strona internetowa www.wsparcieczeladz.pl i Facebook pod nazwą Czeladź dla

Seniora 

Adresaci : mieszkańcy Czeladzi, czeladzcy seniorzy, osoby zainteresowane

Cel: dotarcie z informacjami o wydarzeniach, projektach i imprezach kierowanych do 

seniorów nie tylko  z naszego Miasta, ale również z miast ościennych.

Zakładka Czeladź dla Seniora w Echu Czeladzi 

Adresaci: czeladzcy seniorzy i mieszkańcy Czeladzi

Cel: dotarcie z informacjami o wydarzeniach, projektach i imprezach kierowanych do 

seniorów do osób które nie korzystają z internetu i portali społecznościowych

Projekt Strefa Relaksu 

W 2019 roku ramach Strefy zrealizowane były: 

 zajęcia integracjo - muzyczno- taneczne pn.: „Pląsik 60+”,

 zajęcia Tai -Chi,

 „Parkowe PodWieczorki”.

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Cel: poprawa kondycji psychofizycznej osób w wieku senioralnym poprzez 

zorganizowanie im różnego rodzaju zajęć ruchowych, zabaw taneczno -  

integracyjnych, spotkań pozwalających zaprezentować własne zdolności.

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki w 2019 roku: 7.519,41zł 

Akcja profilaktyczna  „Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Cel:  przeprowadzenie  bezpłatnych badań USG doppler kończyn dolnych dla  osób w

wieku senioralnym

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki w 2019 roku: 3.550,00zł 

Konkurs fotograficzny „ czeladzki senior-fotograf„

Adresaci:  czeladzcy seniorzy

171

http://www.wsparcieczeladz.pl/


Cel: zaangażowanie seniorów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu 

publicznym poprzez fotografię jak również motywowanie do podejmowania wyzwań 

twórczych.

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki : 4.024,49zł

Konkurs pn.: Najfajniejsze stoisko w klimacie lat 70” 

Adresaci:  partnerzy programu „Czeladzki Senior 60+” oraz organizacja pozarządowe 

Cel: promowanie zniżek i rabatów oferowanych przez partnerów i organizacje 

pozarządowe

w ramach programu „Czeladzki Senior 60+” wśród czeladzkich seniorów.

Konkurs zorganizowany podczas Czeladzkich „Senioraliów” 2019. 

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki : 930,85 zł

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej pod hasłem „Młodość  i 

doświadczenie” 

Adresaci:  seniorzy, dzieci, młodzież, mieszkańcy 

Cel:  podkreślenie roli i wagi więzi łączących pokolenia  

Źródła finansowania: środki własne  

Poniesione wydatki : 1.581,81 zł

„Z najmłodszymi przez Czeladź”

Adresaci: seniorzy, dzieci w wieku przedszkolnym  

Partner: organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Cel:  zachęcenie dzieci  wieku przedszkolnym do poznawania historii i legend 

Czeladzi oraz czytania.     

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki : 3.180,00zł

Czeladzki Fundusz Senioralny 

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Partner: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Cel: wsparcie finansowe inicjatyw lub wydarzeń tworzonych przez seniorów dla 

seniorów, których odbiorcami są mieszkańcy w Czeladzi. Fundusz był dla osób, które 
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chcą zrobić coś na rzecz innych, chcą  aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas 

poznając nowych ludzi i nowe zajęcia. 

Źródła finansowania: środki własne  

Poniesione wydatki :  3.978,66zł

Czeladzkie „Senioralia” 2019

Adresaci: seniorzy, mieszkańcy czeladzi i okolicznych miast

Partnerzy: organizacje pozarządowe, partnerzy programu „Czeladzki Senior 60+”, 

jednostki organizacyjne Miasta, 

Cel: zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania 

pasji, a także zaprezentowanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. 

Okres realizacji przedsięwzięcia: 4 dni w tym dwa dni zorganizowane przez jednostki 

miejskie 

Źródła finansowania: środki własne 

Poniesione wydatki :  18.141,04zł

Gra terenowa „Graj-Zwiedzaj-Wygrywaj”

Adresaci: seniorzy, młodzież z czeladzi 

Partnerzy: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Miasta Czeladź,

Cel:  zapoznanie uczestników z ciekawymi i zagadkowymi i historycznymi miejscami 

w Czeladzi,  Pokazanie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, integracja 

grup senioralnych

z lokalnym środowiskiem. Identyfikacja ze swoim miejscem zamieszkania i jego 

historią, jak również zachęca seniorów, ich rodziny i przyjaciół do aktywnego 

spędzania czasu. 

Źródła finansowania: środki własne  oraz dotacja UM Czeladź 

Poniesione wydatki:   10.195,28zł

Dokument / przedsięwzięcie/ działanie Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019 

Uchwała Nr IX/154/2015 Rady Miejskiej w 
Czeladzi  z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie 
przyjęcia Programu „Czeladzki Senior 60+”

Ilość wydanych kart czeladzkim 
Seniorom 

1810

Ilość umów podpisanych z 
partnerami projektu   

74

Zarządzenie Nr 188/2016  Burmistrza Miasta 
Czeladź  z dnia 14 czerwca 2016 roku  w sprawie

Ilość wysłanych SMS do 
seniorów 

38 000 
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wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS / 
dla Seniora w Czeladzi

Strona internetowa www.wsparcieczeladz.pl i 
Facebook 

Ilość wejść na stronę  30 000 

Ilość polubień 398

Zakładka Czeladź dla Seniora w Echu Czeladzi 

Liczba miesięcy w których 
publikowano informacje dla 
seniorów 

12

Łączna ilośc stron w Echu 
Czeladzi

26  

Projekt Strefa Relaksu 

Liczba zorganizowanych 
spotkań

14 

Liczba zorganizowanych zajęć 31

Akcja profilaktyczna „Lepiej zapobiegać niż 
leczyć”

Liczba przebadanych osób 72 

Konkurs „Najfajniejsze stoisko w klimacie lat 70” 
Liczba uczestników/partnerów 
konkursu

6 

Ilość oddanych głosów na 
zgłoszone do konkursu stoisko 

201

Konkurs fotograficzny „ czeladzki senior -fotograf„ Liczba uczestników- seniorów, 
którzy zgłosili się do konkursu

20 

Ilość oddanych głosów przez 
seniorów na zgłoszone 
fotografie  

421

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej Liczba uczestników  wydarzenia 270 

„Z najmłodszymi przez Czeladź” Ilość spotkań 7 

Liczba uczestników 280

Czeladzki Fundusz Senioralny Ilość złożonych projektów przez 
seniorów

8 

Liczba dofinansowanych 
projektów

5

Czeladzkie „Senioralia”
Liczba dni podczas których 
trwały „Senioralia” 2019 

4

Ilość partnerów biorących udział
w Senioraliach

36 

Liczba uczestników wydarzeń 
na Rynku podczas Senioralii 560

Gra terenowa „Graj-Zwiedzaj-Wygrywaj” Liczba uczestników gry 45

Liczba wolontariuszy 
zaangażowanych w grę

38
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Całodobowa opieka nad osobami w wieku podeszłym 

Dom Pomocy Społecznej  „SENIOR” im. Jana Korczaka w Czeladzi –  prowadzony 

przez Miasto Czeladź, działa na podstawie zezwolenia Wojewody Ślaskiego (decyzja 

z dnia 28.12.2011r. Nr PS/II/9013/13/11) oraz na postawie uchwały Nr XVIII/189/2011 

Rady Miejskiej

w Czeladzi z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej

– Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” statutu nadanego.  Dom jest samodzielną 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej. 

Adresaci/mieszkańcy Domu: osoby w podeszłym wieku – przebywające na podstawie 

decyzji administracyjnej,  

Charakter Domu: stacjonarny

Cel: świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i 

edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania 

ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem: 

- w zakresie bytowym zapewnione są: miejsce zamieszkania, wyżywienie, pościel, 

środki utrzymania higieny osobistej, odzież, obuwie;

- w zakresie opiekuńczym  zapewnione są:  pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych, opieka pielęgniarska, pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

- w zakresie wspomagającym  zapewnione są i umożliwione: terapia zajęciowa, 

aktywizacja, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, motywowanie do 

nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działania 

zmierzające do usamodzielniania się mieszkańców.  

Wydatki Domu na dzień 31.12.2019 roku (wykonanie) 2.370.151,29 zł  

Dochody Domu w 2019 roku: 1.958.550,36 zł.

Źródła finansowania: budżet Miasta, środki z innych gmin, wpływy z tytułu opłat 

ponoszonych przez mieszkańców.

Uchwała lub inny dokument
(numer, data podjęcia, nazwa

itp.)

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019 

Uchwała  Nr  XVIII/189/2011  Rady Liczba miejsc 48
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Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  29
września 2011r. 

Średnia roczna liczba mieszkańców 46

Liczba mieszkańców na koniec roku 47

Liczba mieszkańców z Czeladzi 26

Liczba mieszkańców leżących – nie 
opuszczających łóżek

15

Liczba mieszkańców korzystających z 
usług rehabilitacyjnych

20

Liczba pracowników 35

Liczba etatów 30,63

Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca DPS 3.500zł

19. Polityka zdrowotna.  

Akcje promocji i profilaktyki zdrowia 

We wrześniu 2019 roku na Rynku w Czeladzi zorganizowane zostało 

przedsięwzięcie z obszaru profilaktyki zdrowotnej - Festyn Zdrowia. Z możliwości 

wykonania badań oraz udzielonych porad przez lekarzy specjalistów (pediatra, 

kardiolodzy, ortopeda, diabetolog) mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby,

a w szczególności mieszkańcy Czeladzi. Podjęte działania zapobiegawcze wpisały się

w działania z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej. 

Cel: zapobieganie określonym chorobom jeszcze przed ich rozwinięciem oraz 

zapobieganie przez poważniejszymi konsekwencjami chorobowymi poprzez wczesne 

ich wykrycie.

Adresaci: społeczność lokalna 

Koszty: 6.950 zł

Źródła finansowania: środki własne 

Podczas pierwszego dnia czeladzkich Senioralii 2019, które odbywały się na 

Rynku  zorganizowany został „Ryneczek Zdrowia”, który cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Wszystkim obecnym w tym dniu na czeladzkim Rynku 

zaoferowano: możliwość skorzystania

z bezpłatnych badań  takich jak: ekg serca z analizą Satro, badania w kierunku 

czerniaka, usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych, badania słuchu, pomiar poziomu 

cukru i ciśnienia tętniczego. Ponadto udzielane były porady dietetyka, fizjoterpeuty.

Cel: profilaktyka zdrowotna seniorów  

Adresaci: seniorzy, mieszkańcy Czeladzi i osoby obecne w tym dniu na czeladzkim 
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Rynku

Koszt: 5.650zł – środki własne 

W marciu 2019 roku w Kopalni Kultury zorganizowana została Konferencja pt. „

Zmiana stylu życia osób w wieku aktywności zawodowej szansą do walki z chorobami

cywilizacyjnymi jakimi są otyłość i cukrzyca w XXI wieku” 

Cel: promocja i profilaktyka zdrowia 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi

Koszt: bezkosztowo

W ramach działań z obszaru profilaktyki wad postawy dzieci w listopadzie 2019

roku  zorganizowane zostały bezpłatne komputerowe badania wad postawy metodą 

fotogrametryczną

z wykorzystaniem zjawiska Moire'a.  Badanie wykonywane było przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia.  

Zakres zrealizowanych działań: 

- opracowano i wykonano ulotki i plakaty informacyjne oraz ankiety/zgody dla 

rodziców,   

- wykonano badanie postawy ciała w każdej placówce oświatowej,  

- udzielano informacji rodzicom/opiekunom podczas wykonywanych badań,  

- sporządzono i przekazano rodzicom wyniki badania wraz z opisem dla każdego 

przebadanego dziecka, a w przypadku stwierdzonej wady przygotowano i przekazano

zalecenia do dalszego postępowania oraz zestawy ćwiczeń (adekwatnych do 

stwierdzonej wady postawy).

Cel: poprawa stanu zdrowia czeladzkich dzieci 

Adresaci: dzieci uczęszczające do klas i i II czeladzkich  szkół podstawowych 

Koszt: 4.905 zł 

Źródła finansowania: środki własne

Przedsięwzięcie /działanie Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2018

Festyn Zdrowia Ilość wykonanych badań 
podczas Festynu Zdrowia 

1007

Liczba podmiotów, które 
realizowały badania  

13

Liczba stanowisk na 
których  wykonywane były 
badania i udzielane 

19
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porady lekarskie 

Liczba lekarzy 
specjalistów udzielających
porad

7

Ryneczek Zdrowia Ilość wykonanych badań –
Ryneczek Zdrowia

315

Badania wad postawy Liczba placówek oświaty 
uczestniczących w 
badaniach wad postawy   

6

Liczba dzieci, których 
rodzice wyrazili zgodę na 
badanie  

327

Liczba dzieci, które 
zbadano – komputerowe 
badania wad postawy  

327

  

20. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek Miejski w Czeladzi  - jednostka organizacyjna Miasta Czeladź, działa na 

podstawie na postawie uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 

kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Żłobkowi 

Miejskiemu w Czeladzi oraz wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Czeladź. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie 

posiadającą osobowości prawnej. Siedziba główna: Czeladź,

ul. Niepodległości 6. W strukturach żłobka działa Filia zlokalizowana w Czeladzi, ul. 

Krótka 5. 

Adresaci: dzieci w wieku do lat 3  

Cel główny: zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i 

wychowawczej w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.  

Zadania Żłobka: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, zapewnienie opiek 

pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce o ich prawidłowy rozwój, z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnego z normami i dostosowanego do wieku 

dziecka, współpraca z rodzicami dzieci, rozwijanie samodzielności dzieci oraz 

umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.    

Wydatki Żłobka Miejskiego na 31.12.2019r.  (wykonanie) 1.269 666,74

Dochody Żłobka w 2019 roku z tytułu opłaty za pobyt: 111.510zł, z tytułu opłaty za 
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wyżywienie:  112709,07zł.

Źródła finansowania: budżet Miasta, budżet państwa, wpływy z tytułu opłat 

ponoszonych przez rodziców.

Dokument/projekt Nazwa wskaźnika Wskaźnik 
 2019

Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej
w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. 

Liczba miejsc opieki  nad dziećmi
w wieku do lat 3 

116

Średnia liczba dzieci w trakcie roku 107

Liczba dzieci na koniec roku 2019 116

Liczba pracowników 5

Liczba etatów 25,5

Liczba osób na stanowisku opiekuna 15

Niezaspokojone potrzeby – złożone 
wnioski o przyjęcie

100

Miesięczna opłata za pobyt dziecka  
ponoszona przez rodziców 

90

Dzienna opłata za wyżywienie dziecka – 
ponoszona przez rodziców

6,50

Średni koszt pobytu dziecka 988,84

Średni koszt pobytu dziecka bez opłat 
wnoszonych przez rodziców i wydatków 
inwestycyjnych

814,21

Zwiększanie liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W październiku 2019 roku w Żłobku Miejskim utworzono 12 nowych miejsc dla 

dzieci  w wieku do lat 3. W  efekcie Żłobek dysponuje obecnie 116 miejscami opieki. 

Cel projektu: zwiększenie dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3  i 

umożliwienie rodzicom podjęcie lub kontynuowanie aktywności zawodowej.

Adresaci projektu: dzieci w wieku do lat 3 oraz ich rodzice pracujący, podejmujący 

zatrudnienie, uczący się, zamieszkali w Czeladzi.    

Utworzenie nowych miejsc wiązało się z zakupem odpowiedniego wyposażenia, 

zatrudnienia opiekunek dziecięcych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł łącznie 

50.580zł  z czego 10.116zł  to środki własne, 40.464zł  pozyskano z Rządowego 

Programu „MALUCH +” 2019.   

W marcu 2019 roku do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Burmistrza 

Miasta Czeladź wpisany został Żłobek Krasnalkowo. Żłobek Krasnalkowo został 
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utworzony przez osobę fizyczną. Siedziba Żłobka : Czeladź, ul. Zwycięstwa 20. W 

placówce utworzono 20 miejsc opieki nad dzieckiem  wieku do lat 3.    

Żłobek realizuje zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Dokument/projekt Nazwa wskaźnika Wskaźnik 
2019

Zwiększenie liczby miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3

Liczba instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
w Czeladzi, w tym:

2

Żłobek Miejski w tym Filia Żłobka 1

Żłobek Krasnalkowo 1

Liczba miejsc opieki w Żłobku Miejskim 116

Liczba miejsc opieki w Żłobku Krasnalkowo 20

Liczba utworzonych nowych miejsc w Żłobku
Miejskim  

12

Liczba objętych opieką dzieci ogółem 136

Udział dzieci objętych opieką do ogółu dzieci
w wieku do lat 3 zamieszkałych w Czeladzi 13,5%

21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 Realizowana jest w oparciu o Program współpracy Miasta Czeladź z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2018.

Głównym celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi, 

kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresaci: mieszkańcy czeladzi, organizacje pozarządowe

Szczegółowe cele to:

1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej,

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w 

Mieście,

3. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
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4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych,

5. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów 

konkretnych zadań publicznych, które do tej pory były realizowane przez samorząd,

6. zdynamizowanie działań organizacji w sferze zadań publicznych oraz podniesienie

ichskuteczności i efektywności.

Podmiotami Programu są:

1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność

na terenie miasta Czeladź lub na rzecz jego mieszkańców,

2. organizacje pozarządowe,

3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego,

4. spółdzielnie socjalne,

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, które nie  działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, a akcjonariuszy i pracowników.

Wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź 

na realizację zadań  Programu: 725 811,55 zł, w tym na poszczególne zadania 

publiczne:

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 149 912,95 zł,

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 45 778,00 zł,

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 15 850,00 zł,

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 59 402,60 zł,

 pomoc społeczna,  w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7 868,00 zł,

181



 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 447 000,00 zł.

Uchwała lub inny dokument
(numer, data podjęcia,

nazwa itp.)

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2019

Uchwała Nr XlV/567/2017 
Rady Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 29 listopada 2017 r.

Liczba zarejestrowanych 
i działających organizacji pozarządowych na terenie 
Miasta Czeladź

75 

Liczba organizacji pozarządowych współpracujących 
z Miastem Czeladź

28 

Liczba ogłoszonych konkursów 5 

Liczba złożonych ofert do ogłoszonych konkursów 26 

liczba podpisanych umów w ramach ogłoszonych 
konkursów dot. realizacji zadań publicznych

25 

Liczba podpisanych umów - zadanie publiczne: 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym – ilość organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

7 

Liczba podpisanych umów - zadanie publiczne: 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób –  ilość organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

4 

Liczba podpisanych umów - zadanie publiczne: 
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie –  ilość organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

1  

Liczba podpisanych umów - zadanie publiczne: 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego –  ilość organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

7 

Liczba podpisanych umów - adanie publiczne: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –  
ilość organizacji pozarządowych realizujących to 
zadanie

6 

Liczby złożonych przez organizacje ofert na realizację 
zadań publicznych z pominięciem otwartych konkurów
ofert (tzw. małe granty)

13 

Liczba podpisanych umów na realizację zadań 
publicznych z pominięciem otwartych konkurów ofert 
(tzw. małe granty)

13 
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22. Edukacja.

Podstawa prawna art. 18 ust. 2 pkt. 4a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 poz. 994, z późn. zm.):  „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu” oraz art. 28aa ust. 1 w/w 
ustawy „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 
gminy”. 

1. SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę 

Miejską w Czeladzi.

Uchwałą Nr XXXVI/485/2017 Rady Miejski w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 roku 

zostały ustalone plany sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę. Uchwała ta została podjęta w związku  z reformą 

systemu oświaty, wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 z późn. zm). 

Uchwała Nr XXXVI/485/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego określa plan sieci 

publicznych szkół podstawowych, plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów oraz 

warunki przekształcenia Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3 w ośmioletnie szkoły 

podstawowe. Zgodnie z art. 210 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe, w/w uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi, stanowi jednocześnie akty

założycielskie szkół podstawowych powstałych z przekształcenia dotychczasowych 

gimnazjów, tj.:

 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi;

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

Zgodnie z brzmieniem uchwały  Nr XXXVI/485/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 

29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czeladź do 

nowego ustroju szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 

rozpoczęły działalność 1 września 2017 roku, rozpoczęcie kształcenia w klasie I 

określono na rok szkolny 2017/2018.
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Zgodnie z art. 210 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkoły 

rada gminy podjęła na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W 

oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 

2245 z późn. zm.) uchwała ta straciła moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie 

dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. W 

związku z powyższym koniecznym było podjęcie przez Radę Miejską uchwały w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę oraz określenia granice obwodów publicznych szkół podstawowych w oparciu o

art. 39 ust. 5 Prawa oświatowego. Sieć szkół podstawowych w gminie Czeladź 

obowiązującą od 1 września 2019 roku określiła Uchwała Nr V/56/2019 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych

szkół podstawowych. Sieć szkół podstawowych oraz granice obwodów nie uległy 

zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały, poza koniecznym uwzględnieniem 

zmiany wynikających z ostatecznego zakończenia funkcjonowania klas gimnazjalnych

oraz wprowadzeniem ulic powstałych Czeladzi w międzyczasie.

W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada 

Miejska Uchwałą Nr LXXIII/1089/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 lipca 2014 r.

zaktualizowała sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź.

W 2019 roku Gmina Czeladź była organem prowadzącym dla 7 przedszkoli oraz 

6 szkół podstawowych.

Tab.1. Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Czeladź w 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Adres szkoły/przedszkola

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 80

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 41-250 Czeladź, ul. Szkolna 6

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka 41-250 Czeladź, ul. Stanisława 
Staszica 47

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42
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5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej 41-253 Czeladź, ul. Lwowska 2

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

41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 2

7 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Dobrego Serca 41-250 Czeladź, ul. Profesora 
Henryka Czeczotta 4

8 Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Słonecznego uśmiechu 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 
14

9 Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka 
Tuptusia

41-253 Czeladź, ul. Krótka 1

10 Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Bajkowej Przygody 41-250 Czeladź, ul. Ludwika 
Waryńskiego 19

11 Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Baśniowej Krainy 41-250 Czeladź, ul. Niepodległości
8

12 Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek 
Disneya

41-253 Czeladź, ul. Żeromskiego 
19

13 Przedszkole Publiczne Nr 11 im. Kolorów Tęczy 41-250 Czeladź, ul. Kombatantów 
2

Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne 

wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, tj.: Niepubliczne Przedszkole 

Bajka w Czeladzi - organ prowadzący Judyta Nowak, które od września 2019 r. 

zmieniło nazwę na Niepubliczne Przedszkole Sportowe Bajka w Czeladzi.

Sieć szkół podstawowych została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe

na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku nauki, bez konieczności 

zapewnienia bezpłatnego transportu i przewozu. Granice obwodów szkół 

podstawowych zostały tak zaplanowane, że droga dziecka z domu

do szkoły nie przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 

4 km w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.

Tab.2. Stan organizacji szkół podstawowych w 2019 r.

L

p.
Placó

wka

rok szkolny 2018/2019

wg stanu na dzień 19.06.2019 r.

rok szkolny 2019/2020

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Liczba

oddziałów
liczba uczniów

Średnia liczba

uczniów  w

oddziale

(wartość

przybliżona)

Liczba

oddziałów

liczba

uczniów

Średnia liczba

uczniów  w

oddziale

(wartość

przybliżona)

1.
SP1

16 355 22 15 320 21
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2. SP 2

28
(w tym 3
oddziały

gimnazjalne
)

626
(w tym 67 z
oddziałów

gimnazjalnych)

22 25 562 22

3. SP 3 18 357 20 16 299 19

4. SP 4

2
(w tym 1
oddział

gimnazjalny
)

30
(w tym 20 z
oddziałów

gimnazjalnych)

15 4 75 19

5. SP 5

14
(w tym 4
oddziały

gimnazjalne
)

320
(w tym 93 z
oddziałów

gimnazjalnych)

23 13 292 22

6. SP 7 22 459 21 20 432 22

Razem

szkoły
100 2147 21 93 1980 21

Tab.3. Stan organizacji przedszkoli w 2019 r.

L

p.

Placów

ka

rok szkolny 2018/2019

wg stanu na dzień 19.06.2019 r.

rok szkolny 2019/2020

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Liczba

oddział

ów

liczba

uczniów

Średnia liczba

uczniów  w

oddziale

(wartość

przybliżona)

Liczba

oddziałó

w

liczba

uczniów

Średnia liczba

uczniów  w

oddziale

(wartość

przybliżona)

1. PP 1 5 117 23 5 123 25

2. PP 4 5 117 23 5 121 24

3. PP 5 6 132 22 6 139 23

4. PP 7 4 89 22 4 90 22

5. PP 9 7 167 24 7 164 23
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6. PP10 6 150 25 6 150 25

7. PP 11 5 103 21 5 115 23

Razem
przedszkola

38 875 23 38 902 24

Zarówno w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 uruchomiono 38 

oddziałów przedszkolnych.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.) jeżeli w

danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe,

w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych 

oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z 

przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

na wniosek rodziców tych uczniów składany w terminie określonym przez organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzący szkołę. Natomiast 

zgodnie z art. 205 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy 

ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej

z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

na wniosek rodziców tych uczniów, składany w terminie określonym przez organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzący szkołę. W związku z 

powyższym Burmistrz Miasta Czeladź określił termin składania przez rodziców 

uczniów klas III i VI wniosków o przyjęcie od 1 września 2018 r. do klasy – 

odpowiednio - IV lub VII w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia 

gimnazjów, tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. W roku 

szkolnym 2018/2019 na podstawie złożonych przez rodziców wniosków o przyjęcie do

Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjęto łącznie 67 uczniów (dotychczas uczących się w 

Szkole PodstawowejNr 7). W związku z powyższym w Szkole Podstawowej Nr 5 od 1 

września 2018 r. kształcenie rozpoczęło:

•    40 uczniów w klasach czwartych (IV a – 20 uczniów i IV b- 20 uczniów),
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•    27 uczniów w klasie siódmej (VII a – 27 uczniów),

oraz po przeprowadzeniu naboru do klasy pierwszej:

•    39 uczniów w klasach pierwszych (I a – 19 uczniów i I b – 20 uczniów).

Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 naukę w Szkole Podstawowej Nr 5 

kontynuowali uczniowie klas gimnazjalnych: 95 uczniów klas III (cztery klasy, w tym 

dwie integracyjne).

W roku szkolnym 2018/2019 wpłynęły 4 wnioski o przyjęcie do klasy IV oraz 

jeden wniosek o przyjęcie do klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 4. W związku z tak 

niewielką liczbą wniosków o przyjęcie, organ prowadzący podjął decyzję o 

nieutworzeniu w Szkole Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2018/2019 oddziału klasy

VI oraz klasy VII. W wyniku naboru do klas pierwszych w Szkole Nr 4 wpłynęło 10 

zgłoszeń rodziców/opiekunów uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, zatem w 

roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 4 utworzono jedną klasę 

pierwszą. W roku szkolnym 2018/2019 naukę w Szkole Podstawowej Nr 4 

kontynuowali uczniowie klasy gimnazjalnej: 20 uczniów klasy III (jedna klasa).

Na rok szkolny 2019/2020 Burmistrz Miasta Czeladź zarządzeniem Nr 38/2019 z

dnia 27 lutego 2019 roku określił termin składania przez rodziców uczniów klas III i VI 

wniosków o przyjęcie od 1 września 2019 r. do klasy – odpowiednio - IV lub VII w 

szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów,

tj. w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Szkole Podstawowej Nr 5. 

W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie złożonych przez rodziców wniosków

o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 5 przyjęto łącznie 35 uczniów (dotychczas 

uczących się w Szkole Podstawowej Nr 1, 2 i 7). W związku z powyższym w Szkole 

Podstawowej Nr 5 od 1 września 2019 r. kształcenie rozpoczęło: 

 11 uczniów w klasach czwartych (IV a – z SP 2 – 3 uczniów oraz z SP 7 - 8 

uczniów);

 24 uczniów w klasie siódmej (VII a – z SP 1 – 1 uczeń, z SP 2 – 2 uczniów oraz 

z SP 7 - 21 uczniów).

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej Nr 4 wpłynęło 14 wniosków

o przyjęcie do klasy VII oraz nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie do klasy IV. W 

związku z powyższym w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 4 nie 

utworzono klasy IV oraz VII. 
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Stan zatrudnienia w 2019 roku w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa
tabela.

Organizacja placówek oświatowych
wg stanu na dzień 19.06.2019 r.

Organizacja placówek oświatowych
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.
Placów

ka

Liczba
oddziałó

w

Liczba
uczniów

Nauczycie
le

Pracownicy
administrac

ji
i obsługi

Liczba
oddziałó

w

Liczba
uczniów

Nauczycie
le

Pracownic
y

administra
cji

i obsługi

etaty
etaty

etaty
etaty

1 SP 1 16 355 40,07 15,50 15 320 37,66 15,00

2 SP 2 28 626 70,48 24,00 25 562 67,22 24,00

3 SP 3 18 357 50,07 14,00 16 299 47,65 15,00

4 SP 4 2 30 5,85 9,00 4 75 9,70 9,25

5 SP 5 14 320 37,39 15,50 13 292 35,50 15,50

6 SP 7 22 459 49,89 19,00 20 432 49,81 18,00

Razem 100 2147 253,75 97,00 93 1980 247,54 96,75

1 PP 1 5 117 9,20 10,00 5 123 9,58 10,00

2 PP 4 5 117 8,85 9,00 5 121 8,86 9,00

3 PP 5 6 132 10,40 10,75 6 139 10,81 10,75

4 PP 7 4 89 8,85 8,00 4 90 8,92 8,00

5 PP 9 7 167 14,67 13,75 7 164 13,59 13,75

6 PP 10 6 150 10,70 9,50 6 150 10,80 8,75

7 PP 11 5 103 9,21 10,00 5 115 9,40 11,00

Razem 38 875 71,88 71,00 38 902 71,96 71,25

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej organizacji 

roku, a ta ściśle związana jest  z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, 

liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania 

fizycznego, języków obcych, informatyki), zależną od liczebności oddziałów klasowych

oraz określoną w rozporządzeniu (o ramowych planach nauczania) przez Ministra 

Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów 

nauczania.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 

253,75, w tym z godzin ponadwymiarowych 46,05. W roku szkolnym 2019/2020 w 

189



szkołach łączna liczba etatów pełnych wg stanu na dzień 31 grudnia wynosiła 247,54,

w tym z godzin ponadwymiarowych 39,18. W roku szkolnym 2018/2019 w 

przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 71,88, w tym 4,25 etatu z godzin

ponadwymiarowych. W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 

r. w przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 71,96, w tym z godzin 

ponadwymiarowych 5,21.

 Na stan zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym mają wpływ również 

udzielone urlopy dla poratowania zdrowia.

W roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 19 czerwca 2019 r. przebywało

4 nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia:

 Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1 nauczyciel;

 Szkoła Podstawowa Nr 7 - 2 nauczycieli;

1. Przedszkole Publiczne Nr 9 - 1 nauczyciel.

W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przebywało 

4 nauczycieli

na urlopach dla poratowania zdrowia:

 Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2 nauczycieli;

 Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2 nauczycieli.

Tab.5. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w szkołach

Lp
.

Placów
ka

Etaty nauczycieli stopniami awansu
zawodowego

wg stanu na dzień 19.06.2019 r. Razem

Etaty nauczycieli stopniami awansu
zawodowego

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Razem

stażys
ta

kontrakt
owy

mianow
any

dyplomo
wany staży

sta
kontrakt
owy

mianow
any

dyplomo
wany

1. SP 1 2,50 5,58 3,28 28,71 40,07 4,67 4,92 3,78 24,29 37,66

2. SP 2 2,60 1,33 5,72 60,83 70,48 1,11 5,30 3,53 57,28 67,22

3. SP 3 2,41 11,82 5,78 30,06 50,07 6,95 11,83 4,44 24,43 47,65

4. SP 4 0,28 0,06 0,67 4,84 5,85 2,50 1,64 0,50 5,06 9,70

5. SP 5 2,80 7,83 7,54 19,22 37,39 2,50 6,25 6,45 20,30 35,50

6. SP 7 3,68 4,15 4,83 37,23 49,89 3,56 4,83 5,12 36,30 49,81

Razem 14,27 30,77 27,82 180,89 253,75 21,29 34,77 23,82 167,66 247,54
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Tab.6. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w przedszkolach

Lp.
Placówk

a

Etaty nauczycieli stopniami awansu
zawodowego

wg stanu na dzień 19.06.2019 r.
Razem

Etaty nauczycieli stopniami awansu
zawodowego

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Razem

stażyst
a

kontrakto
wy

mianowa
ny

dyplomo
wany stażyst

a
kontrakt

owy
mianowa

ny
dyplomow

any

1. PP 1 0,00 1,00 1,28 6,92 9,20 0,17 1,00 0,00 8,41 9,58

2. PP 4 0,00 1,17 1,27 6,41 8,85 0,00 2,04 1,39 5,43 8,86

3. PP 5 0,19 2,34 4,56 3,31 10,40 1,06 1,21 4,76 3,78 10,81

4. PP 7 1,00 3,04 2,35 2,46 8,85 1,10 2,00 3,54 2,28 8,92

5. PP 9 0,00 3,16 1,16 10,35 14,67 1,27 1,16 1,16 10,00 13,59

6. PP10 2,27 5,20 0,00 3,23 10,70 3,09 4,25 0,00 3,46 10,80

7. PP 11 0,00 2,13 2,52 4,56 9,21 0,00 2,24 2,33 4,83 9,40

Razem 3,46 18,04 13,14 37,24 71,88 6,69 13,90 13,18 38,19 71,96

Tab.7. Zatrudnienie nauczycieli szkół i przedszkoli wg stopni awansu zawodowego
ogółem

Lp.
Stopień awansu

zawodowego nauczycieli

wg stanu na dzień 19.06.2019
r.

wg stanu na dzień
31.12.2019 r.

etat % etat %

Zatrudnienie nauczycieli szkół wg stopni awansu zawodowego

  1. Nauczyciele dyplomowani 180,89 71,29 167,66 67,73

  2. Nauczyciele mianowani 27,82 10,96 23,82 9,62

  3. Nauczyciele kontraktowi 30,77 12,13 34,77 14,05

  4. Nauczyciele stażyści 14,27 5,62 21,29 8,60

        Razem 253,75 100 % 247,54 100 %

Zatrudnienie nauczycieli przedszkoli wg stopni awansu zawodowego

  1. Nauczyciele dyplomowani 37,24 51,81 38,19 53,07

  2. Nauczyciele mianowani 13,14 18,28 13,18 18,31

  3. Nauczyciele kontraktowi 18,04 25,10 13,90 19,32

  4. Nauczyciele stażyści 3,46 4,81 6,69 9,30

Razem 71,88 100 % 71,96 100 %
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Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący 

wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. Nauczyciele 

czeladzkich placówek oświatowych posiadają wymagane kwalifikacje, wielu cały czas 

doskonali się na różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, 

zgodnie z potrzebami placówek oświatowych.

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 

2018 poz. 1574; obwiązującym w roku szkolnym 2018/2019), postępowanie 

egzaminacyjne przeprowadza organ prowadzący szkołę. Wszyscy nauczyciele, którzy

złożyli stosowną dokumentację przeszli pozytywną procedurę.

W 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 6 

nauczycielom wydano decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego po przeprowadzonym postępowaniu 

egzaminacyjnym oraz 1 nauczycielowi wydano decyzję administracyjną z mocy prawa

w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

3. NAUCZANIE INDYWIDUALNE I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Nauczanie indywidualne powoduje, że organy prowadzące ponoszą wydatki, na 

których wysokość

nie mają pływu, dlatego też zalicza się je do tzw. wydatków losowych. Samorządy 

prowadzące szkoły nie mają żadnego wpływu na liczbę uczniów nauczanych 

indywidualnie, mogą jednak w pewnym stopniu oddziaływać na liczby godzin zajęć 

przydzielanych tym uczniom (choć liczba tych godzin zależy także od rodzaju szkoły, 

do której powinien uczęszczać chory uczeń). Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 

poz. 1616, z późn. zm.), tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi
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od 4 do 6 godzin, dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin, dla 

uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej od 8 do 10 godzin, dla uczniów klas VII – 

VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin

(dla uczniów w oddziałach gimnazjalnych od 10 do 12 godzin).

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające, działające w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu

z organem prowadzącym na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane są na usprawnianie 

zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu 

braków w wiadomościach. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne 

powinien mieć przygotowanie stosowne do rodzaju zajęć (np. z zakresu terapii 

pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki).

Wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego realizują zajęcia rewalidacyjne. Wg stanu na dzień 19.06.2019 roku 

zajęcia rewalidacyjne realizowało 97 uczniów.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku zajęcia rewalidacyjne realizowało 85 uczniów.

W 2019 r. 17 uczniów otrzymało orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego, na realizację którego przydzielono 172,5 godz.

4. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czeladzkich 

placówkach oświatowych realizowaną są w formie: zajęć specjalistycznych (przede 

wszystkim korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych) i dydaktyczno-

wyrównawczych oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Pomocą psychologiczną w formie zajęć objęci są przede wszystkim uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie - zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

193



Każdy uczeń objęty zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest objęty także pomocą w trakcie bieżącej pracy, przez zintegrowane 

działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie porad i konsultacji. W przypadku 

każdego ucznia objętego zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

pomoc jest udzielana także rodzicom uczniów – w postaci porad i konsultacji.

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy jest 

udzielana niezwłocznie każdemu uczniowi w przypadku stwierdzenia przez 

nauczyciela, że dany uczeń wymaga objęcia taką pomocą. W razie stwierdzenia 

przez wychowawcę takiej potrzeby, planuje i koordynuje on pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z 

uczniem.Pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów w formie porad i konsultacji 

są obejmowani także rodzice tych uczniów.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 7 w okresie od 1 września 2017 r. do 31 

maja 2019 r. realizowany był projekt „Każdy ma szansę na sukces” dofinansowany ze 

środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla 

poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Projekt skierowany

był do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7, w tym do uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu realizowane były m. in. 

zajęcia dla uczniów z problemami logopedycznymi czy zajęcia podnoszące 

kompetencje matematyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(zajęcia o charakterze zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki). Zajęcia te 

nie były wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, ani do 40 godzinnego tygodnia pracy, wynagrodzenie dla nauczycieli 

za realizację tych zajęć finansowane było ze środków unijnych, w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe.
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Tab.8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym
2018/2019 w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w

arkuszach organizacji)

Lp

.

Placów

ka

Zajęcia

korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia

logopedyczne

Zajęcia

dydaktyc

zno-

wyrówna

wcze

Zindywidualizo

wana ścieżka

Inne zajęcia o
charakterze

terapeutyczn
ym

Liczba uczniów

1. SP1 34 2 - 1 1

2. SP 2 65 7 44 4 -

3. SP 3 45 - - - -

4. SP 4 - - - - -

5. SP 5 22 - 62 - -

6. SP 7 25 - 33 1 -

Razem

szkoły
191 9 139 6 1

* wg stanu na dzień 19.06.2019

Tab.9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym
2019/2020 w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w

arkuszach organizacji)

Lp

.

Placów

ka

Zajęcia

korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia

logopedyczne

Zajęcia

dydaktyc

zno-

wyrówna

wcze

Zindywidualizo

wana ścieżka

Inne zajęcia o
charakterze

terapeutyczn
ym

Liczba uczniów

1. SP1 34 - 6 - 2

2. SP 2 78 14 72 5 1

3. 35 4 32 - -
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Lp

.

Placów

ka

Zajęcia

korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia

logopedyczne

Zajęcia

dydaktyc

zno-

wyrówna

wcze

Zindywidualizo

wana ścieżka

Inne zajęcia o
charakterze

terapeutyczn
ym

SP 3

4. SP 4 5 - - - -

5. SP 5 28 2 80 1 7

6. SP 7 30 8 32 3 -

Razem

szkoły
210 28 222 9 10

* wg stanu na dzień 31.12.2019

Tab. 10. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym
2018/2019 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w

arkuszach organizacji)

Lp. Placówka

Zajęcia
korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia
logopedyczne

Inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym

Liczba uczniów

1. PP 1 - 5 -

2. PP 4 - 4 4

3. PP 5 - - -

4. PP 7 10 8 -

5. PP 9 6 - -

6. PP10 - 4 -

7. PP 11 5 - -

Razem przedszkola 21 21 4
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Tab. 11. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym
2019/2020w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w

arkuszach organizacji)

Lp. Placówka

Zajęcia
korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia
logopedyczne

Inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym

Liczba uczniów

1. PP 1 - 5 -

2. PP 4 1 4 -

3. PP 5 - 2 -

4. PP 7 14 8 -

5. PP 9 3 - -

6. PP10 - 8 -

7. PP 11 5 - -

Razem przedszkola 23 27 0

     * wg stanu na dzień 31.12.2019

5. INTEGRACJA

Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych.

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą 

uczęszczać do klas integracyjnych lub ogólnodostępnych. Wybór należy do rodziców i

często pada właśnie na klasę integracyjną zapewniającą dziecku normalne, 

maksymalnie samodzielne życie w otwartym społeczeństwie.

Integracja szkolna lub przedszkolna polega na umożliwieniu dzieciom zdrowym i 

niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy lub grupy.

W roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 19 czerwca funkcjonowało 10 

oddziałów integracyjnych: 7 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 3, 2 oddziały w 
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Szkole Podstawowej Nr 5 oraz 1 oddział w Przedszkolu Publicznym Nr 7. W roku 

szkolnym 2019/20 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonuje 8 oddziałów 

integracyjnych: 7 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 1 oddział w Przedszkolu

Publicznym Nr 7.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami posiadającymi orzeczenia o 

kształceniu specjalnym w klasach integracyjnych realizowane były następujące 

działania: stała praca terapeutyczna grupowa

i indywidualna, indywidualizacja wymagań, zajęcia rewalidacyjne zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego klasy integracyjne liczą do 20 

uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasach 

integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel 

przedmiotu) oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem (nauczyciel posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego). 

Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie 

funkcji fizycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i 

rozwijanie uzdolnień uczniów zatrudniani są nauczyciele posiadający specjalistyczne 

przygotowanie m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii 

pedagogicznej. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania 

szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci 

niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na 

bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią 

nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie

w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu 

integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym 

temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, 

współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc 

umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo.

6. WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW

W roku szkolnym 2018/2019 w związku z reformą systemu edukacji i 
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przekształceniem od 1 września 2017 r. sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły 

ośmioletnie - po raz pierwszy przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

ósmoklasisty w gminie Czeladź odbył się w pięciu szkołach podstawowych, tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik;

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej;

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka;

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej;

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2018/2019 egzaminu 

ósmoklasisty nie przeprowadzono, ponieważ w tym roku szkolnym szkoła nie 

prowadziła kształcenia w klasach ósmych.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 15, 16 oraz 17 kwietnia

2019 r.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy 

ósmoklasista przystąpił do egzaminu

z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka 

obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 

oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 22 zadania, za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Arkusz 

standardowy z matematyki zawierał 21 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Arkusz standardowy z języka nowożytnego zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 

wiązek, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 

maksymalnie 60 punktów.

Tab.12. Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w roku szkolnym
2018/2019

– arkusze standardowe

Lp. Placówka

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia)

Język polski
%

Matematyka
%

Język angielski
%

Język
francuski

%

Liczba
uczniów
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1. SP1 69 41 70 48

2. SP2 63 44 64 54

3. SP3 67 50 55 29

4. SP5 47 29 42 22

5. SP7 73 53 70
100

Laureat
33

6. Gmina 65 44 62,5

7. Powiat 63 43 61

8. Województwo 64 45 60

9. Kraj 63 45 59
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Wykres 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2019 roku
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Na podstawie analizy średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty w roku 2019 

można stwierdzić, że najwyższy średni wynik z języka polskiego oraz matematyki 

uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 7, szkoła ta uzyskała też najwyższy średni wynik 

egzaminu z języka angielskiego – taki sam jak Szkoła Podstawowa Nr 1. Średnie 

wyniki Szkoły Podstawowej Nr 7 były znacznie wyższe od średniej gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej. Ponadto średni wynik tej szkoły ze 

wszystkich trzech przedmiotów wyniósł 65,33% i był wyższy od średniego wyniku 

kolejnej szkoły (SP 1) o ponad 5 %. Średni wynik z trzech przedmiotów w Szkole 

Podstawowej Nr 1 wyniósł 60%, przy czym wynik z języka angielskiego był na 

poziomie 70% (najwyższy w gminie – razem z SP 7), a z języka polskiego drugi w 

gminie – wyniki te były znacznie wyższe od średniej gminnej, powiatowej, 
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wojewódzkiej oraz krajowej. Wynik SP 1 z matematyki był czwarty

w gminie i okazał się niższy od średnich wyników szkół w gminie, powiecie, 

województwie i kraju.

Bardzo zbliżoną średnią z trzech przedmiotów egzaminacyjnych uzyskały dwie 

kolejne szkoły: SP 3 – 57,33% i SP 2 – 57%. Szkoła Podstawowa Nr 3 uzyskała drugi 

w gminie średni wynik z matematyki – wyższy od średniej gminnej, powiatowej, 

wojewódzkiej oraz krajowej, trzeci wynik z języka polskiego – także powyżej średnich. 

Średni wynik tej szkoły z języka angielskiego był czwartym wynikiem w gminie i okazał

się niższy od średnich wyników szkół w gminie, powiecie, województwie i kraju. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała drugi wynik w gminie z języka angielskiego 

– powyżej średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

Z kolei średni wynik tej szkoły z matematyki był trzeci w gminie i był na poziomie 

średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Średni wynik z języka 

polskiego był czwarty w gminie i był poniżej średniej gminnej, a na poziomie średniej 

powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Szkoła Podstawowa Nr 5 uzyskała piąty wynik

w gminie z każdego przedmiotu egzaminacyjnego, wyniki te były znacznie niższe od 

średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej.

W celu porównania wyników z egzaminu ósmoklasisty w 2019 zestawiono 

wyniki poszczególnych szkół z przedmiotów egzaminacyjnych wyrażone w skali 

staninowej. Skala staninowa jest znormalizowana

i uwzględnia poziom trudności danego egzaminu.
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Wykres 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2019 roku wg
skali staninowej

polski matematyka język angielski
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W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 wg skali staninowej uzyskała wysoki 

wynik (7) z języka polskiego i języka angielskiego oraz wynik średni (5) z matematyki. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała z języka angielskiego wynik wyżej średni (6), 

natomiast z języka polskiego oraz matematyki wyniki średnie (5).

Szkoła Podstawowa Nr 3 z języka polskiego i matematyki uzyskała wynik wyżej średni

(6), a z języka angielskiego – średni (5). Szkoła Podstawowa Nr 5 uzyskała niski 

wynik (3) z języka angielskiego oraz bardzo niski (2) z języka polskiego i matematyki. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 uzyskała wysokie wyniki (7) z wszystkich trzech 

przedmiotów egzaminacyjnych.

W związku z reformą systemu edukacji i stopniową likwidacją gimnazjów 

rozpoczętą 1 września 2017 r. w roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni 

przeprowadzono egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny

w gminie Czeladź był przeprowadzony w trzech szkołach podstawowych 

prowadzących oddziały gimnazjalne, tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 powstała z przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół,
w strukturze którego było Gimnazjum Nr 1;
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2. Szkoła Podstawowa Nr 4 powstała z przekształcenia Gimnazjum Nr 2;

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 powstała z przekształcenia Gimnazjum Nr 3.

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 odbył się w dniach 10, 11 i 

12 kwietnia 2019 r. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i 

umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin gimnazjalny składał się z 

trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej 

języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich miała inną strukturę i była 

przeprowadzana w dwóch etapach.

W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i 

wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a 

w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch 

odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z 

wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na 

poziomach podstawowym i rozszerzonym.

Tab.13. Średni wynik z egzaminu w gimnazjach w gminie Czeladź w roku szkolnym
2018/2019 – arkusze standardowe

Lp. Placówka

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Liczba
uczniówHistoria i

WOS
%

Język
polski

%

Przedmiot
y

przyrodni
cze
%

Matematy
ka
%

J. angielski %

Podstawo
wy

Rozszerzon
y

1. SP2(G1) 59,8 69,4 52 40,7 67,4 55,3
64

2. SP4(G2) 49,8 61,6 37 25,6 64,2 36,8
18

3. SP5(G3) 53,4 59,6 42,5 40 66,4 48,3
89

4. Gmina 55,4 63,5 45,5 38,8 66,6 49,8

5. Powiat 58,8 64,9 48,5 41,6 70 54,6

6. Województwo 58,3 63,4 48,6 41,3 69,2 52,9

7. Kraj 59 63 49 43 68 53
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Wykres 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Czeladź w roku 2018/2019

Na podstawie analizy średnich wyników z egzaminu gimnazjalnego w roku 

2019 można stwierdzić, że najwyższe średnie wyniki w mieście Czeladź z wszystkich 

części egzaminu uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 2 (dawniej Gimnazjum Nr 1 w 
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Miejskim Zespole Szkół). Wyniki uzyskane przez SP 2 z pięciu przedmiotów, tj.: 

historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, język angielski poziom 

podstawowy oraz rozszerzony były wyższe od średniej miejskiej, powiatowej, 

wojewódzkiej oraz krajowej, tylko wynik z matematyki był nieco niższy od średnich.

Średnie wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku przez 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 – dawniej Gimnazjum Nr 2 – z wszystkich części 

egzaminu; tj. historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, 

język angielski poziom podstawowy oraz język angielski poziom rozszerzony były 

niższe od średniej miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej. Średni wynik 

SP4 z języka polskiego był drugi w mieście, średnie wyniki z pozostałych przedmiotów

egzaminacyjnych – były trzecie.

Średnie wyniki Szkoły podstawowej Nr 5 – dawniej Gimnazjum Nr 3 - z pięciu 

przedmiotów egzaminacyjnych, tj.: historia i WOS, przedmioty przyrodnicze, 

matematyka, język angielski poziom podstawowy oraz rozszerzony były drugie w 

mieście, tylko wynik z języka polskiego był trzeci. Równocześnie średnie wyniki szkoły

z wszystkich przedmiotów były poniżej średniej powiatowej, wojewódzkiej oraz 

krajowej.

W celu porównania wyników z egzaminu w klasach gimnazjalnych w 2019 

zestawiono wyniki poszczególnych szkół z przedmiotów egzaminacyjnych wyrażone w

skali staninowej. Skala staninowa jest znormalizowana i uwzględnia poziom trudności 

danego egzaminu w każdym roku.

 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Czeladź w 2019 roku wg skali staninowej.
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W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 (Gimnazjum Nr 1) wg skali staninowej 

uzyskała wysoki wynik (7) z języka polskiego, wynik wyżej średni (6) z historii i WOS-u

oraz przedmiotów przyrodniczych oraz wynik średni (5) z matematyki i języka 

angielskiego poziom podstawowy.

Szkoła Podstawowa Nr 4 (Gimnazjum Nr 2) uzyskała wyniki z języka polskiego 

oraz języka angielskiego poziom podstawowy w przedziale wyników średnich (5), z 

historii wynik niski (3), natomiast z przedmiotów przyrodniczych i matematyki bardzo 

niski (2).

Szkoła Podstawowa Nr 5 (Gimnazjum Nr 3) uzyskała wyniki z matematyki i 

języka angielskiego poziom podstawowy w przedziale wyników średnich (5), z historii,

języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych - niżej średnich (4).

Wykres 5. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2012-2019 w gminie Czeladź.

Na podstawie analizy zestawienia wyników z egzaminu gimnazjalnego na 

przestrzeni lat 2012 - 2019 można zauważyć następujące tendencje.

W 2012 r. najwyższy średni wynik z egzaminu uzyskało Gimnazjum Nr 2, a najniższy -

Gimnazjum Nr 3.

W kolejnych trzech latach – 2013, 2014, 2015 oraz 2016 najwyższy wynik z 
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egzaminu uzyskał MZS – G1. Najniższy wynik w 2013, 2014 oraz 2015 uzyskało 

Gimnazjum Nr 3. W 2013 oraz w 2014 roku wyniki G2 były nieznacznie niższe od 

wyników MZS - G1. W 2014 roku wyniki z egzaminów uzyskane przez trzy czeladzkie 

gimnazja były najbardziej zwarte, a różnica między najwyższą (MZS - G1) a najniższą 

(G3) średnią szkolną wyniosła 3 %. W roku 2015 rozrzut wyników gimnazjów był 

największy w ciągu ostatnich czterech lat – różnica między najwyższą średnią szkolną

(MZS - G1) a najniższą (G3) wyniosła aż 13%. W 2016 roku najwyższy wynik uzyskał 

MZS-Gimnazjum Nr 1, wynik najniższy uzyskało Gimnazjum Nr 2, podobnie w roku 

2017 – przy czym wynik MZS-G1 był wyższy od kolejnego gimnazjum o niemal 6,5 %,

różnica między drugim (G3) a trzecim (G2) wynikiem była niewielka i wyniosła 1%. W 

2018 roku najwyższy wynik w mieście już po raz 5 z rzędu uzyskała Szkoła 

Podstawowa Nr 2 (Gimnazjum Nr 1) i odnotowała trzeci rok wzrostu wyników. Średni 

wynik egzaminu SP2 był wyższy od drugiego w mieście o 6,9 punktów procentowych. 

Drugi wynik w mieście trzeci raz z rzędu uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 5 (G3)

i był to czarty rok wzrostu wyników i najwyższy wynik w skali procentowej tej szkoły od

2012 roku. Szkoła Podstawowa Nr 4 (Gimnazjum Nr 2) trzeci rok z rzędu odnotowała 

najniższy wynik w mieście, który jednak był wyższy od ubiegłorocznego wyniku tej 

szkoły. W roku 2019 wyniki wszystkich szkół z egzaminu gimnazjalnego były niższe 

niż w roku poprzednim. Najwyższy wynik w mieście po raz szósty uzyskała Szkoła 

Podstawowa Nr 2 (Gimnazjum Nr 1). Po raz czwarty drugi wynik w mieście z 

egzaminu gimnazjalnego uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 5 (G3). Szkoła 

Podstawowa Nr 4 (Gimnazjum Nr 2) czwarty rok z rzędu odnotowała najniższy wynik 

egzaminu w mieście.

W celu porównania wyników egzaminów w gimnazjach zestawiono wyniki 

uzyskane w latach 2014 - 2019 w skali staninowej. Skala staninowa jako skala 

znormalizowana pozwala porównać wyniki uzyskane

w poszczególnych latach z uwzględnieniem poziomu trudności egzaminu w każdym 

roku.
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Wykres 6. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2014-2019 w
Gimnazjum Nr 1 – obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 wg skali staninowej.

Wynik uzyskany przez Szkołę Podstawową Nr 2 - Gimnazjum Nr 1 w 2019 roku z

języka polskiego był na poziomie wysokim (7), podobnie jak w roku ubiegłym. Wynik 

z historii był na poziomie wyżej średnim (6)

i był niższy niż w pięciu latach poprzednich. Podobnie wynik z przedmiotów 

przyrodniczych był na poziomie wyżej średnim (6) - na poziomie niższym niż w dwóch

poprzednich latach. Z matematyki w 2019 roku SP 2 (G1) uzyskało wynik na 

poziomie średnim (5) – co było wynikiem niższym od dwa staniny od roku 

poprzedniego. Także wynik z języka angielskiego poziom podstawowy był także 

wynikiem średnim (5) – spadek w porównaniu do lat poprzednich.
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Wykres 7. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2014-2019 w 
Gimnazjum Nr 2 – obecnie Szkoła Podstawowa Nr 4 wg skali staninowej

Wynik uzyskany przez Szkołę Podstawową Nr 4 - Gimnazjum Nr 2 w 2019 roku z

języka polskiego był na poziomie średnim (5) podobnie jak rok wcześniej. Wynik z 

języka angielskiego na poziomie podstawowym kształtował się także na poziomie 

średnim (5), co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Wynik z historii był na poziomie niskim (3) – spadek o dwa staniny w porównaniu do 

roku poprzedniego.

Wyniki z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki kształtowały się na 

poziomie wyników niskich (2), co oznacza spadek aż o cztery staniny w porównaniu 

do roku poprzedniego. Wyniki z tych trzech przedmiotów w roku 2019 były najniższe 

od 2014 roku.
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Wykres 8. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2014-2019 w 

Gimnazjum Nr 3 – obecnie Szkoła Podstawowa Nr 5 wg skali staninowej

W 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 5 - Gimnazjum Nr 3 - wynik z historii i WOS

uzyskała wynik na poziomie niżej średnim (4), co oznacza spadek po trzech latach. Z 

języka polskiego SP 5 (G3) uzyskała wynik niżej średni (4) – co oznacza wynik na 

poziomie roku minionego. Wynik z przedmiotów przyrodniczych kształtował się na 

poziomie niżej średnim (4) co oznacza spadek o jeden stanin do roku poprzedniego.

Wynik z matematyki był na poziomie średnim (5) co oznacza także spadek o jeden 

stanin. Wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym kształtował na 

poziomie średnim (5), co jest spadkiem do trzech lat minionych, kiedy wyniki szkoły 

plasowały się na poziomie wyżej średnim.

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne ma duże znaczenie 

dla procesu dydaktycznego. Z roku na rok czeladzkie placówki oświatowe 

doposażane są w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz nowoczesny sprzęt i 

pomoce dydaktyczne (m. in. komputery, laptopy, cyfrowe aparaty fotograficzne, tablice

interaktywne, programy multimedialne czy wysokiej klasy pomoce dydaktyczne

do poszczególnych pracowni).

Ponadto każda szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami 

komputerowymi z dostępem do internetu, pracowniami specjalistycznymi, biblioteką, 
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świetlicą czy salami gimnastycznymi.

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Szkole 

Podstawowej Nr 7 prowadzony był dziennik elektroniczny. W Szkole Podstawowej Nr 

7 prowadzony był dziennik tylko w formie elektronicznej obejmujący: zajęcia 

dydaktyczne, świetlicowe oraz zajęcia pedagoga; z pozostałych zajęć dokumentacja 

prowadzona była tylko w formie papierowej (ze względu na brak stosownych modułów

w oprogramowaniu). W Szkole Podstawowej Nr 5 dziennik elektroniczny obejmował 

wyłącznie zajęcia lekcyjne; dokumentacja

z pozostałych zajęć prowadzona była w formie papierowej. 

W roku szkolnym 2019/2020 dziennik elektroniczny prowadzony jest w Szkole 

Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 (etap 

wdrożeniowy), Szkole Podstawowej Nr 4

(od II półrocza), Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 7.

Dodatkowo w każdej placówce szkolnej przy wsparciu ze strony pracowników 

Urzędu Miasta Czeladź podejmowane są działania w celu pozyskiwania środków ze 

źródeł zewnętrznych.

Tab.14. Stan bazy lokalowej oświaty

Placówka

Powierzch
nia

nieruchom
ości do

sprzątania

(w m
2
)

Powierzch
nia działki

(w m
2

)

Liczba
pomieszczeń do

nauki ogółem

Pomieszczenia (liczba)

Pracownie Hale
sportowe,

sale
gimnasty

czne

Bibliote
ka

(liczba
książek)

Świetli
ca

Stołów
ki/

jadalni
e

komput
erowe

Specjalist
yczne

1 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1

3.229,75 5.482 16 1 1 2
1

(7.458)
1 1

2 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2

5.379 21.633 40 2 10 3
1

(11.149)
1 1

3 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 3

2.940 9.593 15 1 2 1
1

(8.500)
1 1

4 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 4

1.395 9.170 9 1 0 1
1

(12.299
)

1 1

5 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 5

1.758 12.741 19 2 3
1 +

basen
1

(7.891)
1 1

6 Szkoła 
Podstawowa 
Nr 7

3.228 15.375 26 2 2 2
1

(11.000)
1 1
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Razem 17.929,75 73.994 125 9 18
10 +

BASEN

6
(58.297

)
6 6

* wg stanu na dzień 19.06.2019. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół.

Tab.15. Obiekty sportowe w szkołach

Placówka
Sala

gimnastyczna
Hala sportowa Basen Boisko Plac zabaw

Szkoła 
Podstawowa Nr 1

2 - - 1 1

Szkoła 
Podstawowa Nr 2

2 1 - 1 -

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 1 - -

1
(kompleks boisk

ORLIK)
-

Szkoła 
Podstawowa Nr 4

1 - - 1 -

Szkoła 
Podstawowa Nr 5

1 - 1 2 -

Szkoła 
Podstawowa Nr 7

2 - - 2 1

RAZEM 9 1 1 8 2

* wg stanu na dzień 19.06.2019. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół.

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego

transportu i opieki

w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z 

niepełnosprawnością ruchową,

w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub 

znacznym – także

do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia oraz zapewnienie dzieciom i 

młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą: 24 rok życia – w przypadku uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna; 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć 
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rewalidacyjno-wychowawczych albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art.39 ust. 4 

ustawy – Prawo oświatowe – wg stanu obowiązującego w 2019 roku  Dz. U. 2018 

poz. 996 z późn. zm.). 

W 2019 roku Gmina Czeladź zapewniała przewóz dla 49 uczniów z czego 29 

uczniów dowożonych było przez przewoźników wyłonionych w drodze postępowania 

o zamówienie publiczne. Uczniowie dowożeni byli do placówek w Będzinie, 

Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Koszt dowozu uczniów

w ubiegłym roku wyniósł 153.382,31 zł. 20 uczniów dowożonych było do szkół na 

terenie Czeladzi (Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Zespół Szkół 

Specjalnych). Przewozy na terenie Czeladzi wykonywane były busem będącym 

własnością Gminy.

Zgodnie z obowiązującym w okresie zawierania umów z rodzicami art. 39 ust. 4

pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z 

późn. zm.) gmina zobowiązana była do zwrotu kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły lub ośrodka, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy rodzicami

a burmistrzem.

Na rok szkolny 2019/2020 zawarto umowy z rodzicami, którzy złożyli wnioski o zwrot 

kosztów dowozu.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2248) wprowadziła zmiany dotyczące 

sposobu zwrotu kosztów rodzicom, którzy sami dowożą i zapewniają opiekę na 

zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy burmistrzem a rodzicami. W/w 

ustawa w art. 39 w ust. 4 uchyliła pkt 3 i dodała art. 39a w brzmieniu „… gmina 

spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców” przy czym zwrot 

kosztów następuje w wysokości określonej według wzoru określonego w ustawie. Po 

okresie wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady wyliczania kosztów przewozu 

żaden z rodziców uczniów niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy na rok 

szkolny 2019/2020 nie rozwiązał zawartej umowy

i nie złożył wniosku dotyczącego zawarcia umowy na zasadach określonych w 
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ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 

października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.2248).

Gmina Czeladź w pierwszej połowie 2019 r. (II semestr roku szkolnego 2018/2019) 

zapewniła zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla 12 uczniów 

niepełnosprawnych (rodzice 1 z uczniów rozwiązali umowę w marcu i złożyli wniosek 

o korzystanie z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę Czeladź; 1 

umowa została zawarta na okres 2 miesięcy). Gmina Czeladź w drugiej połowie 2019 

r. (I semestr roku szkolnego 2019/2020) zawarła 9 umów dotyczących zwrotu kosztów

dowozu uczniów do placówek oświatowych. Jeden z rodziców nie złożył żadnego 

rachunku. Łącznie w 2019 r. wydatki faktyczne poniesione przez Gminę Czeladź na 

zwrot kosztów dowozu w 2019 r. wyniosły 18.057,00 zł. Kwota zwrotu miesięcznie dla 

1 ucznia wynosiła 139,50 zł (jeżeli dowóz organizowany był w granicach jednej gminy)

oraz 207,00 zł

 ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

W roku 2019 w budżecie Miasta zaplanowane były wydatki na rzecz oświaty na 

łączną kwotę 35.812.690,31 zł; a wykonane zostały na kwotę 34.523.215,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty zarówno nauczycieli, jak i 

pracowników administracji

i obsługi (szkoły, przedszkola, klasy gimnazjalne, stołówki szkolne, świetlice szkolne) 

wyniosły 27.927.893,47 zł.

Wydatki na media (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz) wyniosły 1.356.301,32 zł.

Wydatki na remonty wyniosły – 249.698,03 zł; w tym:

 Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.392,70 zł;
 Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.054,21 zł;
 Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.155,95zł;
 Szkoła Podstawowa Nr 4 – 14.363,43 zł;
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 91.142,99 zł;
 Szkoła Podstawowa Nr 7 – 5.510,16 zł;
 Przedszkole Nr 4 – 6.386,88 zł;
 Przedszkole Nr 5 – 2.960,58 zł;
 Przedszkole Nr 7 – 6365,25 zł;
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 Przedszkole Nr 9 – 2.849,30 zł;
 Przedszkole Nr 10 – 3.999,29 zł;
 Przedszkole Nr 11 – 13.077,52 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 1.195.401,85 zł; w tym:

 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11.335,45 zł - zakup patelni elektrycznej do stołówki;

      641.206,49 zł – remont dwóch boisk;

     687.995,83 zł remont basenu;

 Szkoła Podstawowa Nr 7 – 14.000,00 zł – zakup monitora do prezentacji;

     664.508,35 zł – remont elewacji;

 Przedszkole Nr 1 – modernizacja placu zabaw – 59.692,27 zł.

 Przedszkole Nr 4 – modernizacja placu zabaw – 34.966,00 zł.

 Przedszkole Nr 5 – modernizacja placu zabaw – 43.310,00 zł.

- zakup pieca konwekcyjno – parowego 15.974,37 zł.

 Przedszkole Nr 7 – modernizacja placu zabaw – 39.792,28 zł.

 Przedszkole Nr 9 – modernizacja placu zabaw – 66.991,95 zł.

- doposażenie placu zabaw – 10.799,40 zł.

- zakup pieca konwekcyjno – parowego – 21.710,02 zł.

 Przedszkole Nr 10 – modernizacja placu zabaw – 40.664,50 zł.

-  remont tarasów – 131.281,40 zł.

 Przedszkole Nr 11 – modernizacja placu zabaw – 40.316,31 zł.

-  adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci – 22.490 zł

Wszystkie placówki zostały doposażone w meble, pomoce dydaktyczne i inne 

wyposażenia na łączną kwotę 340.107,35 zł.

Na działalność placówek oświatowych Gmina Czeladź otrzymała subwencję 

oświatową w wysokości  16.434.391,00 zł.

W 2019 roku Gmina Czeladź wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy na 

dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w pomoce dydaktyczne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek „na dobry start” dla nauczycieli 

stażystów oraz na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla nauczyciela 

odchodzącego na emeryturę na podstawie
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art. 88 Karty Nauczyciela w związku z art. 20 KN. W sumie otrzymaliśmy dodatkowe 

środki w wysokości 34.908,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 14.000,00 zł na zakup 

pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły 

Podstawowej Nr 5.

DOTACJE

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina 

otrzymuje dotację celową 

z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie 

wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Podziału środków 

przeznaczonych na dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypada na każde dziecko 

korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas 

jego przebywania w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania 

przedszkolnego.

Wydatki  budżetu  państwa  na  wsparcie  gminy  Czeladź  w realizacji  zadań z
zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyniosły 954.040,00 zł.  

Tab.16. Wydatki budżetu państwa na wsparcie gminy Czeladź w realizacji zadań z
zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku

DOTACJA
OTRZYMANA NA

2019 ROK

KWOTA DOTACJI DO
ZWROTU (DOTACJA

POBRANA W NADMIERNEJ
WYSOKOŚCI)

DOTACJA NALEŻNA –
WYKORZYSTANA

954 040,00 0,00 954 040,00

Dofinansowanie  pracodawcom  kosztów  przygotowania  zawodowego
młodocianych pracowników

Na podstawie ustawy - Prawo oświatowe pracodawcom przysługuje 

dofinansowanie z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w
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formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu

u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze 

wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie go do wykonywania 

określonej pracy może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu i ma na

celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w 

celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, 

jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane

do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, a młodociany pracownik 

ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 

egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej. Obowiązek 

wypłacania dofinansowania spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika w ramach zadań własnych.

Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 

kwalifikowane jest jako forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych  i stanowi

tzw. pomoc de minimis.  

W 2019 roku wypłacono 7 pracodawcom dofinansowanie na łączną kwotę  

30.179,00 z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 9 młodocianych pracowników, z tego 

nauka zawodu  2 uczniów, przyuczenie

do wykonywania określonej pracy 7 uczniów.

PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Zadaniem zleconym z  zakresu  administracji  rządowej,  wykonywanym przez

Gminę  Czeladź  jest  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  i

materiały ćwiczeniowe.

Na  realizację  zadania  Gmina  Czeladź  otrzymała  dotację  celową  z  budżetu

państwa,  udzieloną  przez  Wojewodę.  Z  darmowych  podręczników  oraz  ćwiczeń
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skorzystali  wszyscy  uczniowie  szkół  podstawowych  bez  względu  na  realizowaną

podstawę programową.

Maksymalne kwoty dotacji wynosiły:

- na podręczniki dla poszczególnych klas:

 Klasy I-III – 74,25 zł + 24,45 zł na podręcznik z języka obcego
 Klasy IV, V – 138,60 zł
 Klasy VI – 178,20 zł
 Klasy VII- VIII – 247,50 zł

- na ćwiczenia dla poszczególnych klas:

 Klasy I-III – 49,50 zł
Klasy VI-VIII  – 24,75 zł

Tab.17. Podział dotacji celowej w 2019 roku

SZKOŁA

LICZBA  UCZNIÓW
OBJĘTYCH
DOTACJĄ
CELOWĄ

KWOTA
PRZYZNANEJ

DOTACJI

KWOTA
WYKORZYST

ANEJ
DOTACJI

KWOTA
ZWRÓCONEJ

DOTACJI

Szkoła Podstawowa Nr 1 324 30 786,92 25 885,17 4901,75

Szkoła Podstawowa Nr 2 566 51 629,83 48 659,22 2970,61

Szkoła Podstawowa Nr 3 297 25 862,40 25 218,06 644,34

Szkoła Podstawowa Nr 4 75 10 793,92 10 768,99 24,93

Szkoła Podstawowa Nr 5 291 28 042,20 25 867,11 2175,09

Szkoła Podstawowa Nr 7 437 41 650,83 41 579,93 70,9

RAZEM 1 990 188 766,10 177 978,48 10 787,62

Jeżeli faktyczna liczba uczniów jest niższa od przewidywanej na etapie 

wnioskowania o środki, lub koszt zakupu podręczników lub ćwiczeń był niższy od 

maksymalnej kwoty dotacji gmina zwraca dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2019 R. - „WYPRAWKA 
SZKOLNA”

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 
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edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych,

podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji 

zwiększania ich szans edukacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc skierowana została do uczniów:

Pomoc  w  formie  dofinansowania  zakupu  podręczników  do  zajęć  edukacyjnych  z

zakresu  kształcenia  ogólnego,  w  tym  podręczników  do  kształcenia  specjalnego

udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 

949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczających w roku 

szkolnym 2019/2020 do:

 branżowej szkoły I stopnia,

 klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 klas  I-III  dotychczasowego  trzyletniego  liceum  ogólnokształcącego

prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 klasy I pięcioletniego technikum,

 klas  I-IV  dotychczasowego  czteroletniego  technikum  prowadzonych  w

pięcioletnim technikum,

 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, oraz

 klas  III-VI  ogólnokształcącej  szkoły  muzycznej  II  stopnia,  klas  VI-IX
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ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-

VI  ogólnokształcącej  szkoły  sztuk  pięknych,  klas  I-IV  liceum  plastycznego

prowadzonych  w  liceum  sztuk  plastycznych,  klas  IV-VI  dotychczasowej

ogólnokształcącej  szkoły  sztuk  pięknych  prowadzonych  w  liceum  sztuk

plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w 

zawodach, w tym podręczników

do kształcenia specjalnego udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 

2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych udzielana była 

uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
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6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, 

klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonej w pięcioletnim technikum

lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W 2019 r. dofinansowanie przyznano 11 uczniom na łączną kwotę 3.581,47 zł.

Tab.18. Podział dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w
2019 r. - „Wyprawka szkolna”

Placówka Liczba uczniów
objętych pomocą

Wartość udzielonej
pomocy

Zespół Szkół Specjalnych 8 2.295,00

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i 
Technicznych

3 1.286,47

RAZEM 11 3.581,47

„Zielone szkoły”

48 uczniów klas III z 2 szkół podstawowych w Czeladzi (Szkoła Podstawowa Nr 

2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 7) wzięło udział w wyjeździe na „zieloną szkołę”. 

Podczas pobytów w ośrodkach wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich 

zrealizowano między innymi programy edukacji ekologicznej oraz programy 

profilaktyki zdrowotnej.

Gmina Czeladź wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wyjazdu 49 uczniów szkół 

podstawowych z klas III
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na „zielone szkoły”. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu zadania 

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku 

szkolnym 2018/2019” w formie dotacji do kwoty 11.550,00 zł. Z wyjazdu na „zieloną 

szkołę” w roku szkolnym 2018/2019 skorzystało 48 uczniów z 2 szkół podstawowych.

Tab.19. Miejsce i termin realizacji zadania „zielone szkoły”

Lp. PLACÓWKA
MIEJSCOWOŚĆ TERMIN WYJAZDU

NAZWA OŚRODKA ADRES OŚRODKA OD DO

1.
Szkoła Podstawowa 
Nr 2

Ośrodek Wypoczynkowy „Laguna”
ul. Słowiańska 18,

76-153 Darłówko
31.05.20
19

13.06.20
19

3.
Szkoła Podstawowa 
Nr 7

Ośrodek Wypoczynkowy „Familijni”
ul. Wojska 
Polskiego 7,
72-351 Pogorzelica

04.06.20
19

17.06.20
19

Wysokość  dotacji  otrzymanej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania „zielone szkoły”:

Szkoła Podstawowa Nr 2  -   4.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7  -   6.250,00 zł
-------------------------------------------------------------
Razem                               -   11.150,00 zł

DOTACJE PODMIOTOWE

Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkola niepubliczne 

wpisane do ewidencja szkół i placówek niepublicznych, tj. Niepubliczne Przedszkole 

Sportowe Bajka w Czeladzi - organ prowadzący Judyta Nowak.

 Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w 

wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana

na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Czeladź.

Niepubliczne Przedszkole  "Bajka" w Czeladzi w 2019 roku otrzymało dotacje w

kocie 641.213,48 zł., w tym na dzieci niepełnosprawne – z orzeczeniami 238.333,75 

zł.

Zwrot  kosztów  wychowania  przedszkolnego  uczniów  uczęszczających  do
przedszkoli publicznych
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W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 

października 2017 r.

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 17) każda gmina może uzyskiwać zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez gminę, a będących mieszkańcami innych gmin.

Na podstawie w/w art. w roku 2019 gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów 

wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez gminę Czeladź,

a będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 26.024,28 zł.

Natomiast wydatki na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych w postaci zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów 

uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy, a 

będących mieszkańcami gminy Czeladź w roku 2019 wyniosły

57.321,14 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego:
 dla miasta Katowice – 13.222,86 zł
 dla miasta Będzin– 16.334,30 zł
 dla miasta Sosnowiec – 19.605,24 zł
 dla miasta Jaworzno – 4.608,66 zł
 dla miasta Bytom – 65,960 zł
 dla Gminy Bobrowniki – 688,48 zł.
 dla Miasta Wojkowice – 2.795,64 zł.

Razem 57.321,14 zł

Zwrot dla Gminy Czeladź:
 z miasta Będzin – 5.858,36 zł
 z miasta Siemianowice Śl. – 5.858,36 zł
 z miasta Sosnowiec – 7.153,78 zł
 z miasta Wojkowice – 4.562,94 zł
 z miasta Katowice – 2.590,84 zł

Razem 26.024,28 zł
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Dotacja udzielona przez inne miasta na uczniów uczęszczających do 

przedszkoli niepublicznych na terenie tych miast, a będących mieszkańcami 

miasta Czeladź w 2019 roku

Na podstawie:

 art.  51  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  października  2017  r.  o  finansowaniu  zadań

oświatowych . (t.j. Dz. U. 2020 poz. 17);

 zawartych porozumień bądź not księgowych.

dotacja wynosiła:

 dla miasta Będzin  – 78.635,04 zł

 dla miasta Katowice  – 41.237,15 zł

 dla miasta Sosnowiec  –  86.149,15 zł

 dla miasta Dąbrowa Górnicza za – 5.503,01

 dla miasta Siemianowice Śląskie  –15.357,41 zł.

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

Ogółem – 226.881,76 zł

Na podstawie w/w art. w roku 2019 gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów 

wychowania przedszkolnego

na uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Bajka” w Czeladzi, a 

będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 36.330,16 zł.

Zwrot dla Gminy Czeladź:

 z miasta Będzin – 13.275,49 zł

 z miasta Piekary Śl. – 312,08 zł

 z miasta Sosnowiec – 7.067,27 zł

 z miasta Gliwice – 595,99 zł

 z miasta Katowice – 3.697,22 zł

 z Gminy Psary – 10.012,46 zł.

 z Gminy Bobrowniki – 1.369,65

Razem 36.330,16 zł
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Dotacja  celowa  dla  miasta  Mysłowice  na  pokrycie  kosztów  zatrudnienia

związanego z nauczaniem religii w 2019 roku

Na podstawie:

  art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. 

poz. 1481 z późn. zm.),

  § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 

publicznych (Dz. U. 1992 Nr 36 poz. 155,

z późn. zm.).

 dotacja celowa dla miasta Mysłowice za zorganizowanie nauki religii (Kościół
Ewangelicko-Augsburski) dla 1 ucznia szkoły lub przedszkola w okresie 2019 r.
wynosiła 1.706,45 zł.

23. Działalność Kulturalna. 

Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą zorganizował w

2019 roku wiele wydarzeń. Od uroczystości pomnikowych, drobnych festynów rodzin-

nych, corocznych festiwali, po duże imprezy masowe o charakterze rozrywkowym.

Styczeń

06.01.2019 r. - współorganizacja koncertu kolęd w wykonaniu Tibi Domine i TeDeum 

w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi 

13.01.2019 r. - 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22.01.2019 r. - 156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 

28.01.2019 r. - 74. rocznica wyzwolenia Czeladzi

Luty 

04.02.2019 r. - podpisanie aneksu do umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy

Czeladzią i  Auby

19.02.2019 r. - obchody 74. rocznicy powrotu czeladzkich dzieci z niemieckiego obozu

w Potulicach 

Marzec 

01.03.2019 r. - obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

31.03.2019 r. - współorganizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o

Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
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Kwiecień 

10.04.2019 r. - obchody dziewiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej

12.04.2019 r. - obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

20.04.2019 r. - Wielkanoc na Rynku - animacje dla dzieci

Maj 

01.05.2019 r. - współorganizacja obchodów Święta Pracy

                      - Czeladzka Majówka na Rynku 

03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja – kościół pw. św. Stanisława, Plac Konstytu-

cji 

03.05.2019 r. - organizacja otwarcia placu zabaw na Józefowie i w Parku Alfred 

08.05.2019 r. - 74. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

11.05.2019 r. - III Targi Pszczelarstwa i Ekologii „PszCzeladź 2019”

18.05.2019 r. - XX Festiwal Ave Maria – Koncert Inauguracyjny w kościele pw. św.

Stanisława BiM w Czeladzi

19.05.2019 r. - XX Festiwal Ave Maria – Chór Lekarski w kościele pw. św. Stanisława

BiM w Czeladzi 

                      -  XX Festiwal Ave Maria – „AUKSO” w kościele pw. św. Stanisława BiM

w Czeladzi

23.05.2019 r. - XX Festiwal Ave Maria – Kopalnia Kultury: koncert Vivat Moniuszko! 

24.05.2019 r. - XX Festiwal Ave Maria – Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w

Czeladzi:  koncert Atom String Quartet 

25.05.2020 r. -  XX Festiwal Ave Maria – koncert z muzyką Henryka Kuźniaka w ko-

ściele pw. Matki Bożej Bolesnej 

26.05.2019 r. - XX Festiwal Ave Maria – Golec uOrkiestra na Rynku w Czeladzi

Czerwiec 

01.06.2019 r. - Dzień Dziecka i otwarcie zdroju wody pitnej w Parku Kościuszki

04.06.2019 r. - organizacja obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wy-

borów 

09.06.2019 r. - wsparcie organizacji II Parafialnego Festynu przy kościele pw. św. 

Mateusza Apostoła w Czeladzi
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22-23.06.2019 r. - Dni Czeladzi 2019 na Stadionie im. Józefa Pawełczyka w Czeladzi

-  (Cezary Pazura, Hurt, Czeladź Śpiewa, Feel, Formacja Chatelet, Czeladzkie Talen-

ty, Dr Misio, Lady Punk)

Lipiec

06.07.2019 r. - otwarcie placu zabaw przy ul. betonowej w Czeladzi 

                      - otwarcie wybiegu dla psów „Aubuś” przy ul. Miasta Auby 

11-28.07.2019 r. - organizacja wakacyjnej wymiany młodzieży

Sierpień 

10.08.2019 r. - Bitwa na balony wodne

Wrzesień 

01.09.2019 r. - obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

14.09.2019 r. - otwarcie amfiteatru w Parku Grabek – impreza plenerowa

22.09.2019 r. - otwarcie tężni solankowej w Parku Grabek w Czeladzi 

27.09.2019 r. - obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego oraz rocznicy powsta-

nia Szarych Szeregów

29.09.2019 r. - organizacja oficjalnego przekazana do użytku boiska wielofunkcyjnego

przy

ul. 21 Listopada 

Listopad 

08.11.2019 r. - współorganizacja odsłonięcia tablicy ku pamięci Piotra Pawła Dehnela

-  organizacja gali wręczenia Nagród Burmistrza „Pierścienie Saturna”

11.11.2019 r. - organizacja obchodów Święta Niepodległości - kościół pw. św. 

Stanisława, Plac Konstytucji

24.11.2019 r. - współorganizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 

29.11.2019 r. - organizacja otwarcia ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Komba-

tantów. 

Grudzień 

04.12.2019 r. - obchody Dnia Górnika połączone z otwarciem Centrum Usług Spo-

łecznościowych i Aktywności Lokalnej 

06.12.2019 r. - Mikołajki w Parku Kościuszki

12-18.12.2019 r. - przeprowadzenie głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego
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2020

13-15.12.2019 r. - współorganizacja 81. Ornitologicznych Mistrzostw Polski

13-15.12.2019 r. - Jarmark Świąteczny na Placu Vianay’a 

19.12.2019 r. - organizacja otwarcia Alei Nowe Miasto 

20.12.2019 r. - organizacja otwarcia ul. Spacerowej 

29.12.2013 r. - 73. rocznica wybuchu w łaźni miejskiej

31.12.2019 r. - Sylwester na Rynku

Ze sprawozdania finansowego Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Za-

granicą wynika, że w 2019 na działania promocyjne wydano 330 380,22 zł, a na Kul-

turę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego 1 053 844,37 zł.

W 2019 roku w Czeladzi działały następujące instytucje kultury: Muzeum Saturn i Ga-

leria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, a także Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii

Nogajowej oraz – działająca w jej strukturach Kopalnia Kultury. 

V. Budżet Obywatelski 2020.
W 2019 roku Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 

przeprowadził procedurę Budżetu Obywatelskiego 2020 na podstawie nowej uchwały 

nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 września 2019 r. w sprawie 

utworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Czeladź. Dotychczas  obowiązujące 

przepisy wymagały aktualizacji względem aktów prawa wyższego rzędu. 

Podjęte działania zmierzały to wyłonienia propozycji mieszkańców, które zostaną 

zrealizowane w ciągu roku 2020roku.

Harmonogram  Budżetu  Obywatelskiego  w  mieście  Czeladź  przedstawiał  się

następująco:

1. Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 
miasta na rok 2020 –
od 28 października do 18 listopada 2019 r.

2. Weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych – od 28 października do 19 
listopada 2019 r.

3. Weryfikacja rzeczowa i finansowa propozycji mieszkańców przez merytoryczne
jednostki

229



organizacyjne Urzędu Miasta Czeladź – od 19 do 25 listopada 2019 r.
4. Przygotowanie przez Zespół Oceniający rekomendowanej listy zadań – do 26 

listopada 2019 r.
5. Głosowanie mieszkańców na projekty z list zarządza Burmistrz Miasta – od 12 

do 18 grudnia 2019 r.
6. Wpisanie zadań wyłonionych w drodze głosowania do projektu budżetu miasta 

na rok 2020.

Do szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono łącznie trzynaście 
propozycji zadań. W procesie weryfikacji odrzucono dwa pomysły, których realizacja 
nie była możliwa z powodu przekroczenia dostępnych środków, w przypadku 
pierwszego, albo nie spełniania kryterium ogólnodostęności. Zespół Oceniający ds. 
Budżetu Obywatelskiego zarekomendował do głosowania jako możliwe do realizacji 
następujące zadania:

1/BO/20
Czeladzka Biblioteka Komiksów
Lokalizacja: Siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi
Imię i nazwisko zgłaszającego: Łukasz Jach
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 19 000,00 zł

Opis projektu:

Zadanie polega na przekazaniu Miejskiej Bibliotece Publicznej kwoty 16000 

złotych, przeznaczonej na zakup wydanych w języku polskim, klasycznych komiksów 

oraz powieści graficznych adresowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób 

dorosłych. Większa część wymienionej kwoty (10000 zł) zostałoby przeznaczone na 

jednorazowy zakup większej liczby tomów, umożliwiającej niezwłoczne rozpoczęcie 

wypożyczania ich czeladzianom. Pozostała część (6000 zł) wydawana byłaby 

sukcesywnie przez cały 2020 rok na warte uwagi komiksy ukazujące się na bieżąco. 

W pierwszej kolejności zakupione zostałyby komiksy opowiadające o przygodach 

bohaterów znanych z ekranu kinowego lub telewizyjnego (np. „300”, „Spiderman”, 

„Wonder Woman”, „Strażnicy”). W ofercie dla dzieci i młodzieży znalazłyby się na 

przykład komiksy związane z popularnymi bohaterami Disneya (np. „Życie i czasy 

Sknerusa Mac Kwacza”) oraz zabawne i mądre komiksy polskich autorów (np. „Tymek

i Mistrz”, „Ryjówka przeznaczenia”, „Łauma”). Aby uniknąć ryzyka posiadania przez 

bibliotekę niepełnych serii, kupowane byłyby jedynie komiksy i powieści graficzne 

zamykające się w jednym tomie lub kilku tomach, które już ukazały się w Polsce. W 

przypadku powodzenia akcji oraz zainteresowania czeladzian ofertą komiksową, 

finansowanie nowych woluminów mogłoby być zgłaszane jako projekty w budżecie 
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obywatelskim w kolejnych latach. Ponieważ w tym przypadku istniałaby już bazowa 

oferta komiksowa, kolejne edycje wymagałyby już zapewne mniejszych kwot. Projekt 

obejmuje również organizację odbywających się raz w miesiącu, godzinnych prelekcji 

na temat komiksów. Prelekcje te prowadzić będzie Andrzej Nowak – mieszkający w 

Czeladzi ekspert w dziedzinie komiksów. Od ponad ponad trzech lat współprowadzi 

on na Youtube kanał „Kadr Ci w Oko”, na którym prezentowane są informacje na 

temat nowo wydawanych komiksów oraz filmów i seriali inspirowanych komiksami, 

relacje z imprez kulturalnych oraz wywiady z twórcami komiksów. Prelekcje te będą 

odbywały się na terenie MBP w Czeladzi, wstęp na nie będzie otwarty i nieodpłatny, a 

poruszana tematyka będzie dobrana tak, aby móc zainteresować osoby w różnym 

wieku – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Andrzej Nowak będzie pełnił również osobą, 

która będzie pomagała dobierać komiksy do zasobów bibliotecznych tak, aby cała 

kolekcja miała jak najwyższą jakość treściową i artystyczną.

Uzasadnienie, ze wskazaniem korzyści i długofalowych skutków realizacji zadania:

Realizacja zadania rozszerzyłaby ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz umożliwiła

czeladzianom bezpłatny dostęp do interesującej literatury, która ze względu na cenę 

poszczególnych tomów często może znajdować się poza ich zasięgiem finansowym 

(niektóre komiksy miewają „okładkową” cenę ok. 150 zł, a w promocji w księgarniach 

oferujących najkorzystniejsze ceny kosztują wtedy między 100 a 110 zł). Ponieważ 

bohaterowie komiksów często pojawiają się na szklanym ekranie, a filmy z ich 

udziałem goszczą w repertuarze „Kopalni Kultury”, utworzenie Czeladzkiej Biblioteki 

Komiksów uczyniłoby ofertę kulturalną naszego miasta nie tylko bardziej bogatą, ale 

również bardziej spójną. Pojawienie się w ofercie biblioteki komiksów może zachęcić 

do jej odwiedzania osoby, które dotychczas nie miały takiego zwyczaju, ale na co 

dzień interesują się filmami i serialami, opartymi o fabuły komiksów. Popularność 

ekranizacji komiksów oraz posiadanie ich zbiorów w bibliotece mogłyby stanowić 

także podstawę organizowanych na jej terenie warsztatów czytelniczych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych (np. dziecięce zajęcia czytelniczo plastyczne, młodzieżowe 

dyskusje o postaciach i fabułach). Posiadanie w zasobach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej bogatych zasobów komiksowych mogłoby stanowić również element 

budowania pozytywnego wizerunku miasta w zakresie jego oferty kulturalnej, 

ponieważ posiadanie takich zbiorów nie jest rzeczą powszechną, a bogatymi zbiorami
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komiksów szczyci się na przykład mająca status głównej biblioteki województwa 

Biblioteka Śląska.

2/BO/20
Eksperymentuj na świeżym powietrzu!
Lokalizacja: Teren zielony Szkoły Podstawowej nr 7
Imię i nazwisko zgłaszającego: Dorota Ziółkowska
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 124 576,61 zł
Koszt oszacowany w wyniku weryfikacji: 250 000,00 zł

Opis projektu:

Na terenie szkoły chcemy stworzyć naukowy plac zabaw doposażając wokół 

obecne boisko. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych fizyką, a starszym 

uczniom poprzez eksperymenty na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się 

z podręczników.  Urządzenia, które chcemy zainstalować na naszym terenie to : 

armata powietrzna, czyja to twarz, koło optyczne, dzwony rurowe, film animowany, 

kołyska Newtona, spóźniony dźwięk, zegar słoneczny, wielokrążek i panel 

sensoryczny. Wszystkie te urządzenia posiadają podstawowe wymogi 

bezpieczeństwa zapewnione poprzez zgodność z normami PN-EN 1176-1:2009, a 

kolorowa estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie naszej szkoły.

Fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Dzięki nauce fizyki poznajemy 

piękno i mądrość przyrody, której jesteśmy częścią. Postanowiliśmy ułatwić naszym 

uczniom zdobycie wiedzy i połączyć naukę z zabawę, tworząc naukowy plac zabaw 

na świeżym powietrzu. Zaciekawienie, zaangażowanie, eksperymentowanie – to 

wszystko sprawi, że nauka w naszej szkole będzie przygodą, a odwiedzające nas 

rodziny z dziećmi również zaciekawią się zgłębianiem tajników nauki. Miejsce 

dedykowane będzie nie tylko uczniom, ale także wszystkim chętnym rodzinom z 

dziećmi, które będą chciały w nietypowy sposób spędzić czas na świeżym powietrzu.

Zabawa z lustrami to okazja do wspólnego eksperymentowania ze zjawiskami 

optycznymi. W praktyczny sposób pokazuje, w jaki sposób nasz umysł i wzrok ulegają

iluzjom. Zabawa w ,,Czyja to twarz” rozwija umiejętność współpracy i komunikację 

między uczestnikami eksperymentu. Naukowe urządzenia to fascynujący sposób 

eksperymentowania z percepcją. Pokazują, jak działa nasz zmysł wzroku we 

współpracy z mózgiem i jego odbiorem bodźców zewnętrznych. „Koło optyczne” 

stymuluje umysł, wprawia w zdumienie, bawi, a jednocześnie uczy podstawowych 
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praw fizyki na świeżym powietrzu. Melodyjne „dzwony rurowe” doskonale nadają się 

do samodzielnego lub wspólnego muzykowania np. podczas zajęć dydaktycznych  z 

muzyki na świeżym powietrzu. Urządzenie pobudza dziecięcą kreatywność, sprzyja 

rozwijaniu muzycznych pasji i skutecznie stymuluje wszystkie zmysły, wspierając ich 

sensoryczną integrację. Praktyczne odkrywanie zasad fizyki, poprzez łączenie ich z 

zabawą, jest dla dzieci najszybszym sposobem przyswajania wiedzy. „Armata 

powietrzna” zaprojektowana została w taki sposób, aby w angażujący sposób 

pokazać sposób zachowania fali dźwiękowej. Urządzenie animujące  z pewnością 

zaintryguje najmłodszego użytkownika, a przy tym w prosty sposób wyjaśni dawne 

zasady tworzenia „filmów animowanych”. Urządzenie wspomaga kreatywność, 

angażuje i inspiruje do tworzenia własnych animacji, które można wykonać również w 

warunkach domowych. „Kołyska Newtona”, to urządzenie, które w efektowny sposób 

demonstruje zasadę zachowania pędu i energii podczas zderzeń. Interesujące 

przedstawienie wiedzy o zachodzących zjawiskach fizycznych sprawia, że dzieci 

chętniej i szybciej ją przyswajają. Kołyska Newtona, to również narzędzie 

wspomagające uwagę i koncentrację. Urządzenie „spóźniony dźwięk” w interesujący 

sposób pokazuje, czym jest fala dźwiękowa i w jaki sposób powstaje. Stanowi dobrą 

pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i opiekunów, a dla rodziców i dzieci to okazja do 

wspólnego poznawania zjawisk fizycznych – i oczywiście – dobrej, aktywnej zabawy. 

Korzystanie z „zegara słonecznego” na naukowym placu zabaw uczy dzieci 

dostrzegać istniejące w świecie związki pomiędzy kierunkami geograficznymi, 

słońcem i czasem. Zabawa z zegarem to świetny sposób rozwijania umiejętności 

obserwacji i analizy, a także doskonała okazja na oderwanie się od przesyconej 

elektroniką codzienności. „Wielokrążek” pozwala zrozumieć podstawowe mechanizmy

rządzące fizyką, a przede wszystkim ukazuje praktyczne zastosowanie tej wiedzy w 

życiu codziennym. Wielokrążek swoim działaniem zaskakuje najmłodszych i pobudza 

ich ciekawość do nauki. Kolory wpływają na nastrój, emocje i mają niebagatelny 

wpływ na rozwój psychiki dziecka, a wrażliwość na barwy należy do tej samej 

kategorii percepcji sensorycznej, co wrażliwość na dźwięk. Nie bez przyczyny kolory 

znajdują zastosowanie nawet w terapiach np. w popularnej dziś koloroterapii. „Panel 

sensoryczny” zachęca dziecko do obserwacji, stymuluje jego wzrok i percepcję, uczy 

rozpoznawania kolorów i kształtów, a przy okazji zapewnia dobrą zabawę.
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Uzasadnienie, ze wskazaniem korzyści i długofalowych skutków realizacji 

zadania: Będą to urządzenia, które integrują całą rodzinę, bez względu na wiek. 

Widzimy duża potrzebę tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej po to, by dzieci 

częściej przebywały na świeżym powietrzu i dzięki temu zapobiegać skutkom 

(zarówno psychiczno-społecznym czy zdrowotnym). A statystyki są przerażające: 

współczesne dzieci spędzają mniej czasu na podwórku niż więźniowie z zakładów 

karnych.

Place zabaw i parki dostarczają multisensorycznych doświadczeń, które 

pomagają dzieciom i młodzieży efektywniej się rozwijać. Podczas zabawy na świeżym

powietrzu najmłodsi wykorzystują i wzmacniają wszystkie zmysły, rozwijają 

umiejętności poznawcze, małą i dużą motorykę, uczą się koordynacji wzrokowo-

ruchowej, równowagi, zwinności i wytrzymałości.

Zabawa na placu zabaw uczy umiejętności społecznych: jak uczciwie dzielić 

się z innymi, współpracować w grupie. Dzięki zabawie dzieci uczą się podejmować 

decyzje, kontrolować emocje, negocjować i nawiązywać przyjaźnie. Dobrze, by plac 

zabaw zapewniał udaną zabawę każdemu niezależnie od wieku i poziomu 

sprawności. W ten sposób dzieci rozwiną empatię, tolerancję i nauczą się akceptować

różnice między sobą. Place zabaw dają rodzinom możliwość spędzania czasu razem. 

Wspólna aktywność to świetna okazja do rodzinnych i sąsiedzkich interakcji oraz 

okazja do budowania więzi dzięki wspólnemu działaniu.

3/BO/20
Gry planszowe w Twojej Bibliotece
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Czeladzi Filia Nr 2, przy ul. Nowopogońskiej 227e
Imię i nazwisko zgłaszającego: Rafał Gonciarz
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 23 000,00 zł

Opis projektu:

Zakup nowoczesnych gier planszowych

W projekcie zakupionych zostanie około 85 sztuk gier planszowych, które zostaną 

włączone do zbiorów filii. Rodzaje i tematyka gier planszowych oraz konkretne tytuły 

zostaną uzgodnione wraz z Biblioteką w późniejszym czasie. Powinny one 

odpowiadać potrzebom i preferencjom osób odwiedzających Bibliotekę oraz lokalnych

mieszkańców. Wstępnie ustalono iż asortyment gier obejmował będzie szeroki 
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wachlarz pozycji, między innymi: gry dla dzieci, rodzinne, strategiczne, historyczne. 

Wśród wymienianych tytułów znajdą się m.in.: Carcassonne, Dobble, Jungle Speed, 

Scrabble, Robinson Crusoe, Takenoko, Koncept, Dixit, Timeline, Story Cubes, 

Pędzące Żółwie, Wsiąść do Pociągu, Kolejka, Red7. Ideą doboru gier jest znalezienie 

pozycji, które będą atrakcyjne dla różnych grup mieszkańców: dzieci, rodzin, 

młodzieży, seniorów. Wśród gier powinny znaleźć się także pozycje edukacyjne i 

historyczne, na przykład gry wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej.

W ramach tej części projektu zakupione zostaną także gry z przeznaczeniem do 

wykorzystania podczas planowanych turniejów lub konkursów. Po wybraniu tych gier 

konieczny będzie zakup po kilka sztuk, aby umożliwić równoczesną rozgrywkę.

Zakup akcesoriów – koszulki na karty

Ze względu na wykorzystanie kart w wielu grach planszowych, aby zapobiec ich 

szybkiemu zużyciu niezbędny jest zakup koszulek ochronnych na karty w różnych 

rozmiarach. Dzięki przedłużeniu ich żywotności możliwe będzie wykorzystanie gier 

planszowych w wielu kolejnych wydarzeniach oraz poprzez wielu mieszkańców i 

odwiedzających. W przeciwnym razie gry mogłyby ulec szybszej degradacji. 

Sugerowana jest w tym obszarze współpraca z wybranym dostawcą gier – tak by 

zapewnić odpowiednią liczbę sztuk dopasowaną do gier i ich zawartości.

Spotkania planszówkowe – Wydarzenia dla mieszkańców

Dla mieszkańców zorganizowanych zostanie dziesięć cyklicznych spotkań z grami 

planszowymi odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Czeladzi Filia Nr 2

Nowopogońska 227e, 41-250 Czeladź lub innym miejscu wyznaczonym przez 

Bibliotekę. Kilkugodzinne spotkania będą polegały na prezentacji gier i ich zasad oraz 

wspólnej grze. Będzie to okazja do poznania się, wspólnej integracji oraz dyskusji na 

różne tematy – w tym ogólne, jak i związane z grami. W spotkaniach będzie brało 

udział maksymalnie do około 20 osób, ze względu na możliwości infrastrukturalne 

Filii.

Spotkania, w miarę zainteresowania, będą miały charakter tematyczny. To znaczy, 

zorganizowane mogą być wydarzenia ukierunkowane na rodziców i ich dzieci (gry dla 

dzieci i familijne), gry dla nastolatków (strategiczne i kooperacyjne), wieczór gier 

historycznych itp. Celem tego typu wydarzeń będzie zachęcenie różnych grup 
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mieszkańców do odwiedzin oraz pokazanie szerokiej tematyki gier. 

Spotkania organizowane będą około raz na trzy lub cztery tygodnie, w miesiącach 

innych niż wakacyjne ze względu na przewidywaną frekwencję. Dokładny 

harmonogram zostanie określony w późniejszym czasie. Informacja o organizacji 

będzie ogólnodostępna za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Czeladź, w 

mediach społecznościowych oraz na miejscu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej W 

Czeladzi Filia Nr 2, przy ul. Nowopogońskiej 227e, 41-250 Czeladź. Zastosowane 

zostaną także narzędzia promocyjne opisane w dalszym punkcie.

Spotkania będą zorganizowane we współpracy Biblioteki z podmiotem/osobami 

mającymi doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z grami planszowymi. 

Rolą tych osób będzie zorganizowanie wydarzenia, udzielenie wsparcia w promocji, 

nauczenie uczestników zasad gry oraz wspólna gra i pomoc w porządkach po 

zakończeniu wydarzenia. W ramach współpracy organizatorzy przygotują także 

turnieje i konkursy – wraz z ich zasadami, sędziowaniem i innymi niezbędnymi 

elementami. 

Wnioskodawca projektu może potencjalnie być osobą realizującą to zadanie ze 

względu na doświadczenie, znajomość rynku i wielu gier.

Zakup gier planszowych i książek jako nagród w planowanych konkursach i turniejach

Spośród wszystkich planowanych spotkań przewidywane jest zorganizowanie dwóch 

wydarzeń o charakterze turnieju lub konkursu. W ramach projektu sfinansowane 

zostaną nagrody i upominki dla uczestników tych wydarzeń. Będą to książki oraz gry 

planszowe. 

Działania promocyjne

W ramach projektu przewidziane zostały działania promocyjno-reklamowe, by 

zainteresować mieszkańców udziałem w wydarzeniach i skorzystaniem z oferty gier 

planszowych Filii. Przygotowane zostaną plakaty A3 lub A4 informujące o wydarzeniu,

a także zakładki do książek dla użytkowników odwiedzających Bibliotekę. W ramach 

projektu koniecznie będzie sfinansowanie usług projektowania materiałów graficznych

oraz usług plakatowania. 

Działania promocyjne zostaną w późniejszym czasie uzgodnione z Działem Promocji 

Biblioteki Czeladzkiej.
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Tablica informacyjna i naklejki

Zgodnie z wymogami, konieczne jest oznakowanie realizacji projektu przy pomocy 

środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmować będzie więc 

przygotowanie, zakup i montaż odpowiedniej tabliczki informacyjnej oraz oklejenie 

gier planszowych, książek i materiałów promocyjnych wedle wymogów.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, ze wskazaniem korzyści i 

długofalowych skutków realizacji zadania:

Gry planszowe to świetny sposób na rozrywkę połączoną z edukacją, integracją, czy 

dyskusjami. Planszówki pozwalają nam odłączyć się od elektronicznego świata, by 

nawiązać kontakt z innymi osobami, porozmawiać, czy wspólnie rozwiązać jakiś 

problem. Nic nie zbliża ludzi do siebie tak, jak wspólny cel do osiągnięcia ;-) Gry 

planszowe obecnie przeżywają swój Złoty Wiek. W ostatnich latach powstało wiele 

nowoczesnych propozycji, w tym pochodzących od polskich projektantów. W 

powstawanie gier zaangażowały się nawet podmioty takie, jak Instytut Pamięci 

Narodowej. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie grami planszowymi, 

szczególnie wśród młodszej części społeczeństwa.

Cel projektu

Ogólnym, bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom gier 

planszowych, wraz z miejscem do gry, jako interesującego i interaktywnego sposobu 

spędzania wolnego czasu łączącego integrację, rozrywkę, rozwój osobisty oraz 

elementy edukacji. Pośrednio, ideą projektu jest zainteresowanie mieszkańców tą 

formą wieloosobowej rozrywki jako rozwiązaniem nie tylko o charakterze zabawy, ale 

także stanowiącym okazję do uczenia się z gry i od uczestników nawzajem, wymiany 

doświadczeń i poglądów oraz będącym świetnym sposobem na zbliżenie do siebie 

pokoleń. Projekt powinien pokazać walory nowoczesnych gier, w odróżnieniu od 

znanych wszystkim klasyków takich, jak Chińczyk czy Eurobiznes, których wartość 

edukacyjna, kulturowa i społeczna jest znacznie niższa. Tak więc pośrednio projekt 

powinien doprowadzić do zbliżenia do siebie mieszkańców, pokonywania barier 

między pokoleniami, budowania wartości kulturowych oraz edukacji i rozwoju 
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osobistego uczestników.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Realizacja projektu:

    • zachęci mieszkańców do wspólnej aktywności – nie tylko, jako pojedynczy, 

indywidualni uczestnicy określonego wydarzenia kulturalnego, ale także, jako pewna 

grupa i zespół, zachęcając tym samym do wzajemnej interakcji, rozmów, wymiany 

poglądów, strategii, dyskusji na tematy związane z grami i niezwiązane z nimi;

    • zachęci mieszkańców do integracji – wspólna gra oferuje uczestnikom więcej 

możliwości do wspólnej rozmowy i poznania się, co jest znacznie ułatwione przez 

sytuację i wręcz konieczne do gry, w przeciwieństwie do znaczących wydarzeń 

kulturowych takich, jak koncerty czy festiwale; w ten sposób projekt umożliwi lokalnej 

społeczności poznanie się, porozmawianie, nawiązanie nowych znajomości;

    • zwiększy różnorodność dostępnych lokalnych aktywności kulturalnych dla 

mieszkańców;

    • zwiększy zainteresowanie mieszkańców działalnością Biblioteki Czeladź i jej filii, 

w tym poznanie oferty oraz innych wydarzeń – wydarzenia będą okazją, by poznać 

miły personel Biblioteki, dowiedzieć się czegoś o księgozbiorach, odkryć inne 

możliwości i wydarzenia oferowane przez Bibliotekę;

    • wyrówna szanse w dostępie do gier planszowych, szczególnie dla osób o 

niższych dochodach – wiele gier planszowych ma wyższe ceny, co może stanowić 

barierę dla wielu uczestników;

    • będzie realizowała ideę nauki przez zabawę – okazja do nauczenia się czegoś 

ciekawego i przydatnego z gier planszowych, w tym: tematy historyczne, wiedza z 

zakresu geografii, przyrody, konieczność dbania o środowisko naturalne, możliwość 

ćwiczenia i rozwijania zdolności strategicznego myślenia, dedukcji, planowania, 

organizacji i zarządzania, w tym gospodarowania ograniczonymi zasobami.

    • podniesie standard usług Filii Biblioteki – dzięki atrakcyjniejszej i szerszej ofercie; 

po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie organizowanie kolejnych wydarzeń 

wedle potrzeb mieszkańców, co stanowić będzie szansę upowszechniania kultury w 

inny, rozrywkowy i interaktywny sposób. Będzie to także okazja do pokazania, że 

Biblioteka jest blisko mieszkańców i ich potrzeb.

238



Atrakcyjność projektu

Obecnie mieszkańcy dzielnicy aby zagrać w gry planszowe muszą zakupić je we 

własnym zakresie lub udać się do jednego z lokali, gdzie grę można wypożyczyć na 

miejscu. Tego typu lokalizacje umiejscowione są prawie wyłącznie w Katowicach, 

Gliwicach, Sosnowcu lub okolicznych miastach. Co więcej, lokale tego typu mają tak 

bardzo duże obłożenie, do tego stopnia, że niekiedy konieczna jest rezerwacja z 

tygodniowym wyprzedzeniem bądź nawet dwa lub trzy tygodnie wcześniej w 

przypadku weekendów. Konieczne wydaje się więc utworzenie miejsc do gry lub 

wypożyczania gier w innych miejscach. Pojedyncze osoby mają także niekiedy 

trudności ze znalezieniem grupy towarzyszy do gry.

Projekt będzie odpowiadał na powyższe potrzeby mieszkańców poprzez 

udostępnienie mieszkańcom nowych gier planszowych. Wybrane zostaną bardzo 

dobre, wysoko oceniane i nagradzane tytuły, które swoja tematyką będą zgodne z 

przedstawionymi wyżej założeniami. Aby uniknąć szybkiego zużycia gier przewidziane

jest zaopatrzenie się w koszulki ochronne. Umożliwi to grę przez długi czas 

zachowując jakość produktu. 

Ponadto, zorganizowane zostaną wydarzenia mające stanowić okazję do poznania 

innych mieszkańców i znalezienia partnerów do gry. Podczas spotkań gracze poznają 

zasady gry, co także stanowi atut. Niektóre gry planszowe mają dość długie instrukcje,

pełne zasad, z którymi należy się zapoznać przed grą. Spotkania będą okazją do 

nauczenia się reguł w bardziej przystępny sposób, korzystając z doświadczeń i 

wiedzy realizatorów. Zaletą spotkań będzie organizacja wydarzeń różnego typu: dla 

dzieci i rodzin, dla starszych graczy. Atrakcyjność projektu wyraża się także w 

organizacji konkursów i turniejów, które będą szansą na wygranie nagród.

Kluczowym czynnikiem dla atrakcyjności i sukcesu projektu jest zaangażowanie i 

wsparcie ze strony personelu Biblioteki, który jest otwarty na nowe pomysły i 

możliwości przeprowadzania wydarzeń planszówkowych, a także wyraża chęć 

zaangażowania się by uprzyjemnić czas lokalnej społeczności z różnych grup 

wiekowych. Pracujące tam osoby są bardzo uprzejme, otwarte i towarzyskie. Warto by

mieszkańcy mieli okazję poznać personel Filii i jego gościnność oraz wspólnie 

zawalczyć z planszówkowymi smokami.
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4/BO/20

Ogólnodostępny Park Doświadczeń

Lokalizacja: Teren Przedszkola nr 5, przy ul. Krótkiej 1

Imię i nazwisko zgłaszającego: Katarzyna Kaszuba

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 144 970,58 zł

Opis projektu:

Na zielonym terenie wokół Przedszkola nr 5 chcemy stworzyć ogólnodostępny,

edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 10 interaktywnych i certyfikowanych

urządzeń. Aby użytkowanie Parku Doświadczeń było komfortowe, zadbamy o miejsca

odpoczynku.  Teren  zielony  zostanie  również  wyposażony  w  elementy  małej

architektury w postaci ławeczek dla rodziców odwiedzających nasz Ogólnodostępny

Park Doświadczeń.

Opis urządzeń: 

a) Armata powietrzna (praktyczne odkrywanie zasad fizyki, poprzez łączenie ich z

zabawą, jest dla dzieci najszybszym sposobem przyswajania wiedzy. Armata

powietrzna zaprojektowana została w taki sposób, aby w angażujący sposób

pokazać sposób zachowania fali dźwiękowej).

b) Bębny (to idealne instrumenty do rozpoczęcia eksperymentowania z muzyką.

Pozwalają w twórczy sposób spożytkować dziecięca energię,  a tym samym

ćwiczyć  koordynację  ruchową,  skupienie  i  słuch.  Zabawa  na  muzycznych

placach zabaw jest świetnym testem zdolności muzycznych, a także inspiracją

do dalszej nauki gry na instrumentach. Gra na bębnach jest również jednym z

najpopularniejszych  rodzajów  muzykowania,  który  skutecznie  stymuluje

poczucie rytmu i tempa, a tym samym daje mnóstwo radości).

c) Film animowany (urządzenie animujące z pewnością zaintryguje najmłodszego

użytkownika,  a  przy tym w prosty  sposób wyjaśni  dawne zasady tworzenia

filmów animowanych. Urządzenie wspomaga kreatywność, angażuje i inspiruje

do tworzenia własnych animacji, które można wykonać również w warunkach

domowych).

d) Głuchy telefon (gra w głuchy telefon doskonali  umiejętności  komunikacyjne,

zbliża uczestników gry i w praktyczny sposób pokazuje dzieciom, jak zmienia
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się  informacja  przetworzona  przez  wiele  osób.  Głuchy  telefon  jest  również

doskonałą zabawą integrującą).

e) Kołyska  Newtona  (wahadło  Newtona,  zwane  również  kołyską  Newtona,  to

urządzenie, które w efektowny sposób demonstruje zasadę zachowania pędu i

energii podczas zderzeń. Interesujące przedstawienie wiedzy o zachodzących

zjawiskach  fizycznych  sprawia,  że  dzieci  chętniej  i  szybciej  ją  przyswajają.

Kołyska Newtona, to również narzędzie wspomagające uwagę i koncentrację).

f) Kompas  (znajomość  zasad  funkcjonowania  kompasu  to  fundament  dla

przyszłego podróżnika i obserwatora świata. Kompas ma odkryć w dzieciach

pasję  odkrywania  świata,  nauczyć  praktycznych  i  klasycznych  umiejętności,

które w dobie cyfryzacji powoli zanikają).

g) Spóźniony dźwięk (urządzenie w interesujący sposób pokazuje, czym jest fala

dźwiękowa i w jaki sposób powstaje. Stanowi dobrą pomoc dydaktyczną dla

nauczycieli  i  opiekunów,  a  dla  rodziców  i  dzieci  to  okazja  do  wspólnego

poznawania zjawisk fizycznych – i oczywiście – dobrej, aktywnej zabawy)

h) Telefon paraboliczny (telefon paraboliczny pokazuje w praktyce działanie fal

akustycznych,  a  jednocześnie  jest  dobrą  okazją  do  rozwijania  umiejętności

społecznych, komunikacyjnych i eksperymentowania z dźwiękiem. Urządzenie

sprzyja integracji i zachęca do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych).

i) Ucho słonia (urządzenie angażuje dzieci do wspólnej, nieszablonowej zabawy,

rozwija  umiejętności  społecznie i  komunikacyjne.  Ucho słonia jest  jednym z

naszych  urządzeń,  w  którym  skutecznie  przemycamy  ideę  stworzenia

przestrzeni do współpracy i nawiązywania relacji pomiędzy ich użytkownikami).

j) Rury  deszczowe (dziecko  bada świat  wszystkimi  zmysłami,  a  zmysł  słuchu

pełni  jedną  z  najistotniejszych  ról  w  jego  prawidłowym  rozwoju.  Dźwięki

kształtują  pamięć  aktywną,  stymulują  funkcje  słuchowe,  wpływają  na

podzielność  uwagi,  rozwijają  umiejętności  poznawcze  i  twórcze.  Rury

deszczowe są prostym i zarazem fascynującym urządzeniem, które pozwala

dziecku w ciekawy sposób eksperymentować z dźwiękiem.)

Uzasadnienie  dla  realizacji  propozycji  zadania,  ze  wskazaniem  korzyści  i

długofalowych skutków realizacji zadania:

Celem projektu jest  zachęcenie dzieci  i  młodzieży do mądrej  zabawy na świeżym
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powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym

skutkom  spędzania  czasu  młodzieży  przed  komputerami,  chcielibyśmy  stworzyć

kreatywną, a przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla podopiecznych

naszego przedszkola, ale również dla wszystkich mieszkańców Czeladzi.  Wybrane

urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki  czemu

dzieci i młodzież chętniej zgłębią tajniki nauki. 

Przestrzeń stanie się nie  tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również

rodzinną  atrakcją  turystyczną  miasta.  Park  Doświadczeń  będzie  dostosowany  do

osób  w  różnym  wieku  (od  kilkulatków  do  seniorów)  oraz  do  osób  z

niepełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego

typy atrakcji,  znajdą tu  przestrzeń dla  siebie  i  będą mogły  skorzystać  z urządzeń

dźwiękowych w Parku Doświadczeń.

Od  lat  obserwujemy  wśród  dzieci  i  młodzieży  kryzys  polegający  na

przeniesieniu znacznej części ich aktywności do Internetu. Taki trend nie pozostaje

bez  wpływu  na  ich  zdrowie  psychiczne  i  fizyczne.  U  dziecka  zdominowanego

informacyjnym  chaosem tworzy  się  zniekształcony  obraz  świata  i  siebie  samego.

Poważnym  zagrożeniem  jest  również  cyberprzestępczość  –  spontaniczna  ufność

dziecka może narazić je na stanie się ofiarą wyłudzeń, szantażu czy też hejtu.

Problemem  jest  też  zbyt  długi  czas  spędzony  przed  monitorami  komputerów  i

smartfonów.  Mała  aktywność  na  świeżym  powietrzu,  brak  spontanicznej  zabawy,

uwolnienia energii i kontaktu z rówieśnikami w znacznym stopniu pogarszają kondycję

psychiczną, fizyczną oraz zdolność nawiązywania zdrowych relacji społecznych.

Dlatego już dzisiaj powinniśmy skoncentrować się na rozwiązaniach, które zachęcą

dzieci i młodzież do różnych form rozrywki na świeżym powietrzu. Nasza propozycja

Ogólnodostępnego Parku Doświadczeń jest wstępem do takiego rozwiązania.

5/BO/20

Parkowe Centrum Nauki i Zabaw

Lokalizacja: Park Grabek 

Imię i nazwisko zgłaszającego: Marta Migdalska

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 436 654,60 zł

Koszt oszacowany w wyniku weryfikacji: 700 000,00 zł
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Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację i rozbudowę starego placu zabaw w parku wraz z 

nadaniem mu nowej funkcji edukacyjnej (poznawanie gatunków zwierząt i roślin, 

przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń), aby uatrakcyjnić możliwość 

spędzania wolnego czasu. 

Istotnym założeniem projektu jest zachowanie charakteru i klimatu miejsca. 

„Parkowe Centrum Nauki i Zabaw” będzie w pełni wkomponowane w architekturę 

parku. 

Urządzenia małej architektury będą zbudowane z materiałów doskonale pasujących 

do otaczających drzew, kwiatów, krzewów itd.

Wielofunkcyjne "Parkowe Centrum Nauki i Zabaw" będzie wyposażone m.in. w:

- huśtawkę równoważną,

- huśtawki wahadłowe z oparciem (dla najmłodszych) i bez oparcia,

- huśtawkę typu "bocianie gniazdo"

- 2 bujaki (np. kaczki)

- zjazd linowy z siedziskiem (tyrolka)

- karuzelę,

- piaskownicę,

- linarium

- zestaw podestów ze zjeżdżalniami, ścianami i linami wspinaczkowymi,

- ścieżkę zdrowia (równoważnie, drążki) 

- tablice informacyjne dla dzieci o zwierzętach zamieszkujących park z możliwością 

nauki ich rysowania (po jednej stronie zdjęcie, a po drugiej tablica kredowa do 

rysowania),

- układanki ze zwierzętami ( na wzór gry w kółko i krzyżyk),

Dodatkowo elementy wyposażenia będą ozdobione figurkami różnych zwierząt,

owadów, zamieszkujących park. Pojawią się również tabliczki ze zdjęciami zwierząt 

wraz z kodem QR umożliwiającym odsłuchanie z telefonu wydawanych przez nich 

dźwięków.

Urządzenia naukowe:

Urządzenie „naukowy Hex” jest wspaniałą bazą do przeprowadzania eksperymentów, 

a jednocześnie fascynująca zabawą z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie 

243



angażuje wzrok, stymuluje umysł i wzmacnia percepcję. Rodzicom i opiekunom może 

posłużyć jako baza do wyjaśnienia przyczyn powstawania złudzeń optycznych. 

Naukowy Hex składa się z kilku atrakcyjnych urządzeń, które zapewnią najmłodszym 

użytkownikom świetną zabawę. 

„Pisanie lustrzane” to niezwykle wciągająca i rozwijająca zabawa, która jest 

skutecznym sposobem treningu koncentracji i opanowania. Każdy ruch długopisu 

odbywa się w odwrotnym kierunku i dlatego czynność ta mocno angażuje obie półkule

mózgowe dziecka. Taka nauka przez zabawę rozwija koordynację wzrokowo-

ruchową, sprawność intelektualną i orientację przestrzenną. Znajomość zasad 

funkcjonowania „kompasu” to fundament dla przyszłego podróżnika i obserwatora 

świata. Kompas ma odkryć w dzieciach pasję odkrywania świata, nauczyć 

praktycznych i klasycznych umiejętności, które w dobie cyfryzacji powoli zanikają. 

„Peryskop” to bardzo popularne narzędzie, stosowane w dawnych czasach w łodziach

podwodnych, czołgach i wozach bojowych. Zabawa z nim to okazja do zdobycia 

wiedzy na temat dawnych wynalazków, a także poszerza wiedzę z zakresu fizyki. 

Urządzenie inspiruje dziecko do obserwacji przyrody i świata oraz trenuje 

koncentrację uwagi. Dzięki urządzeniu dziecko uczy się, że można zobaczyć coś, co 

nie jest w zasięgu naszego wzroku. Szerokie badania nad wpływem dźwięków i 

muzyki dowodzą, że są one głównymi stymulatorami pamięci, koncentracji, 

kreatywności czy też koordynacji ruchowej. „Szumiące rury” pozwalają na 

eksperymentowanie z dźwiękiem i uważne przysłuchanie się otaczającemu światu. 

Zabawa z „zegarem” to świetny sposób rozwijania umiejętności obserwacji i 

analizy. Urządzenie „koło młyńskie” uczy działania zapomnianych już dziś kół 

wodnych i stanowi ciekawy wstęp do rozmowy o elektrowniach wodnych, 

wykorzystujących energię spadku wody. Każde dziecko uwielbia wcielać się w rolę 

budowniczych, a to w doskonały sposób pobudza wyobraźnie, rozwój społeczny oraz 

jego motorykę. „Koparka” w nieszablonowy sposób wspierają tradycyjne zabawy w 

piaskownicy i zabawy w naśladownictwo dorosłych. Koparka z wygodnym siedziskiem

i ruchomą łyżką uczy koordynacji ruchowej, pobudza do działania i daje ujście 

dziecięcej energii poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Korzystając z niej dziecko 

uczy się również zasad działania maszyn prostych. Na zabawie piaskiem wychowały 

się pokolenia szczęśliwych i kreatywnych dzieci. Zabawa ta wspiera sensoryczną 

integrację dziecka, rozwija jego motorykę i realizuje naturalną potrzebę kreowania i 
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budowania. Jest również doskonałą formą aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

i to dzięki „transporterowi piasku”. Czym jest smog i czy poprzez proste działania 

możemy zmniejszyć ilość jego powstawania? Co zrobić, by uchronić się przed jego 

negatywnym wpływem i jak być bardziej ekologicznym na co dzień? Na te i wiele 

innych pytań odpowiada plenerowa gra ekologiczna „Smogo-memory”! Urządzenie 

łączy zabawę i gimnastykę umysłu z ogromną dawką ekologicznej wiedzy, którą w 

praktyce zastosować mogą zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Kolory wpływają na

nastrój, emocje i mają niebagatelny wpływ na rozwój psychiki dziecka, a wrażliwość 

na barwy należy do tej samej kategorii percepcji sensorycznej, co wrażliwość na 

dźwięk. „Panel sensoryczny” zachęca dziecko do obserwacji, stymuluje jego wzrok i 

percepcję, uczy rozpoznawania kolorów i kształtów, a przy okazji zapewnia dobrą 

zabawę. Urządzenie „wir wodny” w praktyczny i efektowny sposób dostarcza wiedzy 

na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych. Angażuje psychoruchowo i 

jest doskonałym narzędziem dydaktycznym do wyjaśnienia powszechnego zjawiska, 

jakim są wiry, a także inspiruje do dalszego eksplorowania świata nauki.

Aby użytkowanie „Parkowego Centrum Nauki i Zabaw” było komfortowe, zadbamy o 

miejsca odpoczynku i porządek na terenie strefy edukacyjnej, wyposażając ją w kosze

na śmieci. Ponadto zachęcimy mieszkańców do odwiedzania Parku na rowerach – 

specjalnie z myślą o nich przewidzieliśmy stojaki rowerowe. Istotne będzie również 

wyrównanie i przygotowanie odpowiedniej nawierzchni w niektórych miejscach np. z 

płyt gumowych, która umożliwi bezpieczną zabawę.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, ze wskazaniem korzyści i 

długofalowych skutków realizacji zadania:

Urządzenia znajdujące się na placu zabaw są wyeksploatowane, nawierzchnia 

w obszarze całego placu zabaw jest bardzo nierówna. Wszystko to stwarza 

zagrożenie dla korzystających z niego dzieci. W zmodernizowanym w ostatnich latach

Parku Grabek odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych (Dni Czeladzi, Koncerty) dla 

rodzin z dziećmi. Bezpieczne i atrakcyjne Parkowe Centrum Nauki i Zabaw, będzie 

idealnym miejscem integracji mieszkańców Czeladzi, zarówno dzieci jak ich 

opiekunów. Korzystanie przez dzieci z Parkowego Centrum Nauki i Zabaw 

długofalowo, korzystnie wpłynie na ich rozwój fizyczny i psychoruchowy. Dzieci 

rozwiną kreatywność i samodzielność oraz nauczą się współpracy z innymi dziećmi 
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poprzez zabawę. Zabawa w „Parkowym Centrum  Nauki i Zabaw” będzie 

wielowymiarowa - będzie zachęcała do eksperymentowania z nauką, inspirowała oraz

angażowała wszystkie zmysły.

Modernizacja placu zabaw zwiększy atrakcyjność terenów. Zyska on funkcje 

edukacyjną i rekreacyjną. "Parkowe Centrum Nauki i Zabaw" będzie również 

wsparciem dydaktycznym dla nauczycieli okolicznych szkół i przedszkoli podczas 

zajęć z przyrody, fizyki czy geografii.

Nowe "Parkowe Centrum Nauki i Zabaw" poprawi jakość życia wszystkich osób 

korzystających z niego na co dzień oraz korzystnie wpłynie na wizerunek miasta.

6/BO/20 

Poprawa bezpieczeństwa ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi 

poprzez zakup wyposażenia ochrony indywidualnej

Imię i nazwisko zgłaszającego: Łukasz Kowalczyk

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 65 280,00 zł

Opis projektu:

Zakup wyposażenia osobistego, środków ochrony indywidualnej dla ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi w postaci: aparatów ochrony dróg 

oddechowych, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic pożarniczych, rękawic 

technicznych, obuwia specjalnego, kominiarek oraz zestawów asekuracyjnych do 

ratownictwa wysokościowego.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, ze wskazaniem korzyści i 

długofalowych skutków realizacji zadania:

Na co dzień ratownicy OSP Czeladź mierzą się z różnymi zagrożeniami podczas akcji

Ratowniczo-Gaśniczych. Wielokrotnie narażają swoje zdrowie i życie aby ratować 

innych i ich mienie.

W celu poprawy skuteczności ich działań oraz bezpieczeństwa konieczny jest zakup 

nowoczesnego sprzętu, który zapewni bezpieczeństwo ratowników i co za tym idzie 

podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Czeladź. 
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7/BO/20

Pumptrack Piaski. 360 m torów dla każdego!

Lokalizacja: Park Prochownia

Imię i nazwisko zgłaszającego: Michał Raczyński, Eliza Raczyńska

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 711 432,00

Opis projektu:

Tereny zielone również wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca 

wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras 

komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest 

zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca 

zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Projekt skierowany jest do dzieci, osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. 

Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku wyłączonego z ruchu ulicznego.

Stanowić on będzie miejsce rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach, 

hulajnogach oraz rowerach BMX czy MTB.

Mając powyższe aspekty na uwadze stworzyłem projekt zakładający budowę 

następujących elementów: 

    • Tor zawansowany – około 260 m długości pętla dla starszych/zaawanasowanych 

użytkowników. W skład toru wchodzić będą elementy: 

    • bandy, 

    • muldy,

    • elementy typu bowl.

    • Tor początkujący – około 100 m długości pętla przeznaczona dla najmłodszych 

użytkowników toru 

Celem podziału toru na dwie pętle jest zwiększenie bezpieczeństwa dla najmłodszych

użytkowników. Dzięki takiemu podziałowi będzie możliwe korzystania z Pumtracka 

nawet dla dzieci poruszających się na rowerach biegowych, mini hulajnogach 3 

kołowych oraz rolkach czy też wrotkach. 

Zarówno dzieci jak i rodzice będą czuli się bezpieczniej gdy starsi i bardziej 
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zaawansowani użytkownicy będą ćwiczyć na osobnym torze.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:

    • wspiera zdrowy tryb życia

    • krzewi kulturę fizyczną

    • buduje relacje społeczne

    • angażuje całe rodziny i sąsiadów

    • tworzy przestrzenną rzeźbę

    • umożliwia rozgrywanie zawodów amatorskich, jak i profesjonalnych, dla dzieci i 

dorosłych, na poziomie miasta, jak i zawodów regionalnych, (coraz więcej miast, 

nawet ościennych posiada taka infrastrukturę)

    • pozwala na promocję miasta

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, ze wskazaniem korzyści i 

długofalowych skutków realizacji zadania:

Jako mieszkaniec Czeladzi wielokrotnie widziałem dzieci oraz młodzież jeżdżących po

drogach, uliczkach parkowanych, drogach osiedlowych. Młodzież wykorzystuje 

również nowo powstałe elementy parkowe tj. ławki, skwery do wykonywania ewolucji, 

co może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a także dla osób 

przebywających w okolicy. Takie miejsce pomoże wyeliminować tego typu sytuacje.

Do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach BMX niezbędne są 

specjalnie przygotowane strefy.  Dodatkowo z uwagi na umiejscowienie będą 

stanowić ciekawą alternatywę dla placu zabaw czy parków linowych. W całym naszym

mieście nie ma tego typu obiektów.

Tego typu obiekty mogą być wykorzystywane przez cały rok co prowadzi do 

dodatkowej aktywności fizyczne zarówno w czasie zimowym gdzie o ruch wśród 

dzieci, młodzieży czy nawet dorosłych jest coraz trudniej.

8/BO/20

Siłownia na świeżym powietrzu + ławka solarna 

Lokalizacja: Józefów, ul. Katowicka 54, 56-58

Imię i nazwisko zgłaszającego: Marian Kidawa

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 28 000,00 zł
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Koszt oszacowany w wyniku weryfikacji: 50 000,00 zł

Opis projektu:

Mała siłownia na świeżym powietrzu przy placu zabaw dla dzieci + ławeczka solarna.

Uzasadnienie  dla  realizacji  propozycji  zadania,  ze  wskazaniem  korzyści  i

długofalowych skutków realizacji zadania:

Urządzenia dla matek, ojców oraz dziadków przy placu zabaw dla dzieci i pozostałych

mieszkańców osiedla Józefów.

9/BO/20

Tężnia solankowa – Stare i Nowe Miasto 

Lokalizacja: ul. Kombatantów – obok pętli tramwajowej

Imię i nazwisko zgłaszającego: Andrzej Mentel

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 711 954,97 zł

Opis projektu:

Projekt pt. Tężnia solankowa – Stare i Nowe Miasto (ul. Kombatantów – obok pętli

tramwajowej)”

będzie się składała z tężni solankowej i otoczenia. Łączna powierzchnia terenu to ok.

2000 m2. 

Tężnie solankowa będzie miała kształt  sześciokątny. W bliskiej  odległości od tężni

będą umiejscowione ławki (ok. 6 szt.) i ławki leżanki (ok. 10 szt.). 

W otoczeniu tężni będą wykonane alejki z ławkami (ok. 10 ławek). Wykonanie

oświetlenia i monitoringu. Zamontowanie stolika szachowego. Na terenie będą kosze

na śmieci, regulamin, tablica informacyjna o tężni solankowej, stojaki na rowery (3

szt.) Będą też zieleń urządzona w postaci nasadzenia drzew i krzewów). Mogą być

zamontowane pergole i zasiana trawa.

Proponuje, aby projekt nawiązywał do zabytkowego charakteru starego miasta np. w

postaci konstrukcji tężni.  

Uzasadnienie  dla  realizacji  propozycji  zadania,  ze  wskazaniem  korzyści  i

długofalowych skutków realizacji zadania:
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Projekt zapewni:

- wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu

oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego. 

- zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców Czeladzi

- integrację międzypokoleniową.

10/BO/20

Tor rowerowy dla każdego Pumptrack Czeladź

Lokalizacja: os. Piłsudskiego

Imię i nazwisko zgłaszającego: Michał Wrzaszcz

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 447 333,78 zł

Opis projektu:

Pumptrack to tor do jazdy na przygotowanym torze, idealne połączenie 

bezpiecznej zabawy na rowerze, deskorolce, hulajnodze, czy też rolkach i 

wszechstronnego treningu – zarówno dla  profesjonalistów, jak i na całych rodzin, 

włączając w to najmłodszych. Wyrabia refleks, zmysł równowagi, obycie ze sprzętem 

oraz kondycję, będąc jednocześnie bezpieczną zabawą na każdym poziomie 

zaawansowania.

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu 

pumptrack składającego się z dwóch połączonych ze sobą pętli o długości 2x100 mb, 

zajmującego powierzchnię ok. 1500 m2. Pumptrack to idealne miejsce do zabaw dla 

najmłodszych rowerzystów, ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego 

treningu dla dorosłych, amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Plac nie 

będzie ogrodzony i dostęp do niego będzie otwarty, umożliwiający zainteresowanym 

trening przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dziennych. 

Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich 

„górek”, dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na 

takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu 

intuicyjnych, skoordynowanych ruchów „góra-dół” (tzw. pompowania), dzięki którym 

poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Trening na takim torze 

uczy płynnej jazdy i przyśpieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę 

wchodzenia w zakręty (bandy) bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe 

250



jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia i kończyn 

górnych i dolnych, a przy tym sprawia wiele radości.

Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy, tor jest przejezdny na zróżnicowanych 

prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych, jak i dużych rowerów 

górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł korzystać z Pumptracka. Dzieci będą się 

na nim doskonale bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni 

rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na jednym kole. Chociaż tor 

typu Pumptrack jest torem typowo rowerowym, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek, czy rolek.

Proponowana lokalizacja projektu na os. Piłsudskiego pozwoli wkomponować 

Pumptrack w już istniejącą i projektowaną infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną, 

doskonale będzie się komponował i tworzył zwartą całość z placem zabaw, siłownią 

pod chmurką, jak i całością terenu.

Podsumowując, pumptrack jest torem:

    • dla każdego: dzieci, młodzieży dorosłych

    • nieogrodzonym, bezpłatnym

    • dla rowerów, rowerków biegowych, deskorolek, hulajnóg, rolek

Uzasadnienie  dla  realizacji  propozycji  zadania,  ze  wskazaniem  korzyści  i

długofalowych skutków realizacji zadania:

    • wspiera zdrowy tryb życia

    • krzewi kulturę fizyczną

    • buduje relacje społeczne 

    • angażuje całe rodziny i sąsiadów

    • umożliwia rozgrywanie zawodów amatorskich, jak i profesjonalnych dla dzieci i

dorosłych,  na  poziomie  miasta,  jak  i  zawodów  regionalnych  (coraz  więcej  miast,

nawet ościennych posiada taką infrastrukturę)

    • pozwala na promocję miasta

11/BO/20

Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2

Lokalizacja: Teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 6

Imię i nazwisko zgłaszającego: Ewa Fronczek, Monika Wesołowska, Rada Rodziców
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przy SP 2 w Czeladzi

Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 549 769,74 zł.

Koszt oszacowany w wyniku weryfikacji: 565 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnych urządzeń przeznaczonego dla dzieci

do 14 roku życia. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników,

jednocześnie  swoim  wyglądem  i  formą  dostosowane  zostanie  do  warunków

otoczenia.  Plac  zabaw wykonany  z  elementów  metalowych  i  plastikowych  będzie

posiadał  certyfikat  bezpieczeństwa.  Sprzęt  zostanie  zamontowany  na  kolorowej,

antypoślizgowej nawierzchni absorbującej uderzenia, na terenie zielonym obok boiska

szkolnego  za  halą  sportową.  Teren  przeznaczony  na  inwestycję  jest  ogrodzony  i

ogólnodostępny. Strefa rekreacyjno – sportowa składa się z dwóch części. W części

pierwszej  zamontowane  będą  urządzenia  rozwijające  koordynacje  i  równowagę  z

niską strefą upadku. W części drugiej zamontowane będą urządzenia wielofunkcyjne

kształtujące u dzieci  siłę,  wytrzymałość,  koordynację ruchową. Dodatkowo zostaną

zamontowane urządzenia małej architektury.

Uzasadnienie  dla  realizacji  propozycji  zadania,  ze  wskazaniem  korzyści  i

długofalowych skutków realizacji zadania:

Cel:  Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego rozwoju fizycznego

oraz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, również w czasie pobytu w

szkole. Dzięki aktywności fizycznej dzieci lepiej się rozwijają, ponieważ pobudzają do

pracy swoje narządy i układy (m.in. kostny, mięśniowy, oddechowy). Systematyczne

wykonywanie przez dzieci ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom

ludzi  dorosłych.  Pozwala  również  na  zachowanie  prawidłowej  postawy  i  sylwetki,

wpływa na kondycję  fizyczną i  samopoczucie,  uspokaja,  zapobiega otyłości.  Duży

plac  na terenie  Szkoły  Podstawowej  nr  2,  obok boisk  szkolnych,  ogólnodostępny,

bezpieczny i ogrodzony, idealnie nadaje się do tego celu. Z „Wioski urwisów” będą

mogli korzystać uczniowie szkoły, dzieci przebywające w świetlicy szkolnej oraz dzieci

mieszkańców  osiedla.  „Wioska  urwisów”  będzie  pełniła  ważną  funkcję  społeczną,

gdyż pozwoli dzieciom oderwać od telewizorów i komputerów, bezpiecznie i aktywnie

spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Niespodziewane  wyniki  przyniosło  ostatnie  głosowanie  –  ze  środków
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przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2020 do realizacji trafiło aż 5 projektów. Przy

czym nie były to wyłącznie zadania inwestycyjne.

Zgodnie z § 15., pkt. 3. Załącznika do uchwały Nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej

w Czeladzi z dnia 16 września 2019 r. „Za wybrane do realizacji uznaje się zadania,

które  uzyskały  największą  liczbę  głosów,  aż  do  wyczerpania  puli  środków,

przeznaczonych na Budżet Obywatelski”.

Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2, koszt: 549 769,74 zł 
(989 głosów)

Poprawa bezpieczeństwa ratowników Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Czeladzi
poprzez zakup wyposażenia ochrony indywidualnej, koszt: 65 280,00
(860 głosów)

Siłownia na świeżym powietrzu + ławka solarna na Józefowie, koszt: 50 000 zł
(58 głosów)

Czeladzka Biblioteka Komiksów w Miejskiej Bibliotece Publicznej, koszt: 
19 000,00 zł
(52 głosy)

Gry planszowe w Twojej Bibliotece w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
koszt: 23 000 zł
(35 głosów)

Według  założeń  projektowych  puli  środków  wynoszącej  711  954,97  zł,  zostanie
wykorzystane: 707 049,74 zł.

Głosy mieszkańców rozkładały się następująco:

Kod Projektu Nazwa zadania/Lokalizacja
Liczba
głosów

1/BO/20 Czeladzka Biblioteka Komiksów w Miejskiej Bibliotece Publicznej 52

2/BO/20 Eksperymentuj na świeżym powietrzu! – przy Szkole Podstawowej nr 7 834

3/BO/20
Gry planszowe w Twojej Bibliotece w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej

35
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4/BO/20 Ogólnodostępny Park Doświadczeń przy Przedszkolu nr 5 146

5/BO/20 Parkowe Centrum Nauki i Zabaw w Parku Grabek 332

6/BO/20
Poprawa bezpieczeństwa ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czeladzi poprzez zakup wyposażenia ochrony indywidualnej

860

7/BO/20 Pumptrack Piaski. 360 m torów dla każdego! W Parku Prochownia 235

8/BO/20 Siłownia na świeżym powietrzu + ławka solarna na Józefowie 58

9/BO/20 Tężnia solankowa – Stare i Nowe Miasto 371

10/BO/20 Tor rowerowy dla każdego Pumptrack Czeladź na os. Piłsudskiego 197

11/BO/20 Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2 989

Największą  popularnością  cieszyło  się  głosowanie  elektroniczne,  tę  formę  wybrało  ponad  90%
mieszkańców. Możliwość decydowania o podziale środków, przeznaczonych na Budżet Obywatelski
ma dla czeladzian coraz większe znaczenie. Rosnące zainteresowania Budżetem Obywatelskim jest
notowane przy każdej z kolejnych edycji, tym razem frekwencja wzrosła aż o 67% w porównaniu do
poprzedniego głosowania.

Liczba głosów elektronicznych: 3781 92.02% 
Liczba głosów 
ważnych:

4105 

Liczba głosów osobistych: 328 7.98% 
Liczba głosów 
nieważnych:

4

VI. Bezpieczeństwo.                                                                             

1. Komisariat Policji w Czeladzi.

1. Struktura KP Czeladź

                          -  Stan etatowy: 55

                          -  Kierownictwo: 5

                          - Zespół Dyżurnych: 5

                          - Referat Kryminalny: 15
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                          - OPI: 19

                          - Rewir Dzielnicowych: 8

                          - Zespół Wykroczeń: 3                       

Ilość przeprowadzonych interwencji na terenie
miasta Czeladzi w 2019r : 4734

W 2019 r policjanci pionu prewencji na terenie
Czeladzi średnio w trakcie dnia dokonują

czynności:
Interwencje 13

Legitymowania 23
Ujawnione wykroczenia 7

Doprowadzenia 2,5
            

Reakcja na wykroczenia funkcjonariuszy      KP
Czeladź w 2019r :

Łączna liczba wykroczeń 2439
Mandaty karne 714

Wnioski o ukaranie 70

            Rewir Dzielnicowych
Czas służby w obchodzie 7599

Ilość interwencji 310
Zatrzymano osób poszukiwanych 20

Meldunki informacyjne 38
Wylegitymowano osób 946

Spotkania ze społeczeństwem 67
Procedura Niebieskiej Karty 83

           

Zespół ds. Wykroczeń
Wnioski skierowane do Sądu 228

Odstąpienia od kierowania wniosku 648
- w tym zakończono MKK 234

Przekazano do innych organów 20
Na biegu pozostało 51

Razem: 977

              Przestępczość
Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte

Przestępczość  ogółem 937 705
Przestępstwa kryminalne 883 655

Rozbój 3 1
Bójka i pobicie 4 4

Uszczerbek na zdrowiu 18 16
Kradzież z włamaniem 189 129

Kradzież 140 52
Kradzież pojazdu 6 0

Uszkodzenie rzeczy 39 10
Ustawa o narkomanii 12 10
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2. Straż Miejska.

Straż Miejska w Czeladzi została powołana zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o strażach gminnych do ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

I.  Stan osobowy  SM :

  Zatrudnionych – 15 funkcjonariuszy

  Komendant SM  (posiada wykształcenie wyższe)

  Z-ca Komendanta ( posiada wykształcenie wyższe)

  13-tu strażników- 9 posiada wykształcenie średnie, 4 posiada

   wykształcenie wyższe,  wszyscy strażnicy ukończyli szkolenie podstawowe.

                 
W czasie pełnienia służby w rejonie miasta

Straż Miejska wykonała następujące czynności:
2019r

Kontroli miejsc zagrożonych przestępczością 1629
Zabezpieczenie imprez kulturalnych , sportowych

oraz uroczystości kościelnych
112

Konwoje, pomoc przy przewozie wartości
pieniężnych, dokumentów oraz osób

460

Przeprowadzono kontroli prywatnych posesji
(dotyczy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Programu Ochrony Środowiska dla

Powiatu Będzińskiego na lata 2008-2020)

362

Przeprowadzono kontroli  dotyczących
nieprzestrzegania zakazu spalania odpadów

305

Przeprowadzono rekontroli prywatnych posesji 26
Ujawniono i zabezpieczono awarii 25
Sporządzono wystąpień   łącznie 35

              
Interwencje

Przeprowadzono interwencji łącznie: 2485
W tym interwencje dotyczące wykroczeń przeciwko

urządzeniom użytku publicznego:
- niszczenie zieleńca 108

- zanieczyszczenie miejsca publicznego 88
- niszczenie mienia 10

W trakcie przeprowadzania interwencji:
Pouczono osób: 728

Ukarano MK osób: 240
Na łączną kwotę : 24 800 zł

Sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu 15
Doprowadzono do Policji sprawców przestępstw,
sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych, osób

nietrzeźwych
20

Legitymowano osób 1031
Odwieziono do Izby Wytrzeźwień osób 130

Odwieziono do domu osób nietrzeźwych 34
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Służby z Policją

Przeprowadzono indywidualnych służb             z
Policją

-

W trakcie których:
Legitymowano -

Odwieziono do Izby Wytrzeźwień -
Odwieziono do domu osób nietrzeźwych -

Doprowadzono do Komisariatu Policji sprawców
przestępstw, wykroczeń i osób poszukiwanych 

-

Ujawniono wykroczeń łącznie -

                Wspólnie z Policją przeprowadzono następujące akcje :

  Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
  Zabezpieczenie procesji  „Orszak Trzech Króli”.
  Akcja „ Bezpieczne Ferie 2019”.
  Akcja „Bezpieczne Przedszkole, Szkoła, Gimnazjum”, funkcjonariusze straży 

miejskiej i policji   przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, 
zgodnie z harmonogramem ustalonym z Dyrektorami szkół i przedszkoli.

  Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Droga Krzyżowa”oraz procesji
„Bożego Ciała”.

  Zabezpieczenie uroczystości poświęconych „Żołnierzom Wyklętym”.
  Zabezpieczenie meczy  piłkarskich. 
  Zabezpieczenie akcji „ Bezpieczna droga do szkoły”.
  Zabezpieczenie akcji „Znicz”.
  Zabezpieczenie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie 

miasta.
  Udział w debatach społecznych  dotyczących bezpieczeństwa na terenie 

Czeladzi.
  Udział w naradzie rocznej Komisariatu Policji w Czeladzi.
  Funkcjonariusze straży miejskiej brali udział w Konferencji: Zagłębiowski 

Okrągły Stół dla Czystego Powietrza.  

           
 Ewidencja wyposażenia

Lp. Wyposażenie Liczba

1 kajdanki zakładane na ręce
23

2 pałki służbowe
23

3 psy służbowe
-

4
chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających

20

5 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
3

6 siatki obezwładniające 
-
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7 broń palna
-

8

środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych:  53 kamery: 
                          - 15 kamer ochrona obiektu UM

- 38 kamer na mieście (19 kamer stałych, 19 kamery obrotowe PTZ)
                      

9 samochody
3

Ewidencja wyników działań straży miejskiej :

Lp
.

 Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

 Środki
oddziaływa

nia
wychowaw
czego (art.

41 k.w.)

 

Grzywna
nałożona
w drodze
mandatu
karnego

 

Wniosk
i do

sądu

Inny 
sposób 
zakończen
ia 
czynności 
(np. 
odstąpieni
e  od 
skierowani
a wniosku 
o 
ukaranie, 
przekazani
e sprawy 
innym 
organom)

Razem

   liczba  kwota  

1  Ustawie - Kodeks wykroczeń 518 63 6300 12 3 596

 
a)

 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu

13 6 750 19

 
b)

 wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i 
społecznym

 
c)

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia

18 14 1400 6 2 40

 
d)

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji

288 22 1700 3 1 314

 
e)

 wykroczenia przeciwko 
osobie

 f)  wykroczenia przeciwko 
zdrowiu
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g)

 wykroczenia przeciwko 
mieniu

 
h)

 wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów

 i)  wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej

69 2 150 71

 j)  wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego

130 19 2300 3 152

 
k)

 szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe

2  przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy

3  ustawie o wychowaniu w  
trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

140 147 14700 3 290

4  ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu 
i wyrobów tytoniowych

7 3 350 10

5  ustawie o utrzymaniu 
czystości 
i porządku w gminach

27 3 700 30

6  ustawie o ochronie zwierząt

7  ustawie o odpadach 36 24 2750 60

8  ustawie - Prawo ochrony 
środowiska

9  ustawie - Prawo o miarach

10  ustawie - Prawo wodne

11  ustawie o  publicznym 
transporcie drogowym

12  ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

13 Ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt

14  ustawie o ochronie przyrody
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15  ustawie o  recyklingu  
pojazdów wycofanych  z 
eksploatacji

16  ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych

17  ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym

18  ustawie o bateriach i 
akumulatorach

19  ustawie - Kodeks wyborczy

20  aktach  prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe)

21 innych

OGÓŁEM
728 240 24800 15 3 986

3. Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Sprawy Obronne.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca

elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą 

negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub 

środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 

administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Lp
ORGANIZACJA 

SYSTEMU DZIAŁANIA UWAGI

1
Plan Obrony Cywilnej Miasta. 
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Lp
ORGANIZACJA 

SYSTEMU DZIAŁANIA UWAGI

2 Plan ewakuacji ludności miasta III stopnia 

3

Baza Szefa Obrony Cywilnej utworzona w zasobach Referatu 
Zarządzania Kryzysowego.

Baza danych utworzona przez Referat Zarządzania Kryzysowego w
obszarze Śląskiego Geoportalu Zarządzania Kryzysowego.

Zawierają zasoby, siły i
środki do wykorzystania
podczas prowadzenia

akcji ratunkowej

4
Redagowanie i zamieszczanie w BIP ( strony www. zakładów pracy 
i instytucji ) ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych 
informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i 
bezpieczeństwa publicznego.

Pozyskiwane wyłącznie
z kompetentnych i

wiarygodnych źródeł
IMGW, WIOŚ,
SANEPID itp.

5

Gotowość do użycia systemów alarmowania ludności o 
zagrożeniach.

System DSP-50
oprogramowanie do

sterowania syrenami z
Dyżurki SM ostatnia

modernizacja 2019 rok

6

Dane punktów alarmowych Systemu DSP-50 są w Systemie 
Rejestracji Syren Alarmowych SRSA 

Ewidencja punktów
alarmowych

województwa
potwierdzająca

gotowość do użycia
punktów alarmowych

Aktualizowana na
bieżąco

7
„Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych”

Wykonują Czeladzkie
Wodociągi Sp.z o o

dokumenty uzgodnione
z Pełnomocnikiem

Wojewody. Obecny stan
- aktualne do 2020 roku

8 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta

9 Plan Akcji Jodowej na terenie Miasta 

10 Wykaz przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania 
Kryzysowego.

ALFA
BRAVO

CHARLIE
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Lp
ORGANIZACJA 

SYSTEMU DZIAŁANIA UWAGI
DELTA

11

Służba Stałego Dyżuru Straży Miejskiej (SSD SM) w UMC na 
potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Monitoring w mieście,
całodobowy dyżur

niezbędny do
przekazywania

bieżących informacji o
bezpieczeństwie w

mieście

12
Doskonalenie współdziałania oraz zapewnienie rzetelnej i 
skutecznej wymiany informacji pomiędzy Służbą Dyżurną UMC a 
powiatowym i wojewódzkim Centrami Zarządzania Kryzysowego 
oraz gminami Powiatu Będzińskiego.

Służba Dyżurna SM
wykorzystuje sieć GSM

w Systemie
Alarmowania i

Powiadamiania Starosty
Będzińskiego.

Pracownicy Referatu
Zarządzania

Kryzysowego w czasie
godzin pracy UMC

13 Urządzenia sieci radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta w relacji 
Burmistrz – Starosta – Wojewoda.

Radiotelefon pracujący
w sieci na stałym

nasłuchu zlokalizowany
w SSD SM

14
Gotowość zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w 
warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące lub 
wspomagające funkcje życiowe.

Osoby według
zestawienia Referatu

Zarządzania
Kryzysowego 

Sprawy obronne

1. Zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji oraz działań dla utrzymania 

bezpieczeństwa narodowego,  

2. Opracowano, aktualizowano i opiniowano plany działania oraz inne dokumenty 

wynikające z realizacji przez jednostki podległe i nadzorowane zadań obronnych.

3. Opracowano trzy projekty zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie realizacji zadań 

obronnych na terenie miasta.

4. Zrealizowano trzy szkolenia obronne w tym jedno szkolenie z udziałem władz 

miasta, naczelników wydziałów Urzędu oraz kurierów akcji kurierskiej i osób 
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zaangażowanych w funkcjonowanie stałego dyżuru. Uczestniczyliśmy w 

powiatowym szkoleniu obronnym „Powiat 2018 „

5. Współdziałano i uzgadniano niezbędny zakres spraw obronnych z organami: 

administracji rządowej, policji, służby zdrowia i innymi organami administracji 

specjalnej.

6. Zaktualizowano plan funkcjonowania służby zdrowia na terenie miasta w 

warunkach specjalnych.

7. Nadzorowano realizację zadań obronnych w podległych jednostkach 

organizacyjnych. Dokonano podziału zadań dla Kierowników Wydziałów UM oraz 

Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych, realizowanych w czasie pokoju 

i wojny.

8. Prowadzono ewidencję, nakładano, rozliczano i realizowano świadczenia na rzecz 

obrony. W skład świadczeń wchodzą: świadczenia osobiste w czasie pokoju, 

świadczenia rzeczowe w czasie pokoju, świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji

i w czasie wojny, świadczenia szczególne.

9. Organizowano doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych 

przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby 

wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej 

służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

10. Opiniowano, uzgadniano i rozliczano dotacje celowe dla organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń, których zadania statutowe obejmują zakres: 

ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

11. Czyniono przygotowania do zakupu środków technicznych do funkcjonowania 

Miasta Czeladź w wypadkach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych tzn. 

wykonano rozpoznanie runku i na tej podstawie przedstawiono propozycje do 

projektu budżetu.

Powyższe zadania szczegółowo opisane są w opracowanych dokumentach 

oznaczonych klauzulą tajności, a są to m.in.:
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 Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Czeladź na potrzeby obronne

państwa.

 Plan operacyjny funkcjonowania miasta Czeladź w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Czeladź.

„Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie 

miasta Czeladź”, stanowiący jawny załącznik do „Planu przygotowań podmiotów 

leczniczych…” przewiduje utworzenie przez gminę 200 dodatkowych miejsc 

szpitalnych, wraz z zapewnieniem medykamentów, personelu medycznego, 

administracji i wszelkich środków do jego prawidłowego działania.

Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Czeladź 

sporządzony na podstawie w/w przepisów obliguje Burmistrza do przeprowadzenia 

przygotowań w celu zorganizowania pracy urzędu w warunkach specjalnych (np. 

kryzysu). Przygotowania dotyczą w szczególności zapewnienia zapasowego źródła 

zasilania dla budynku UMC, wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej. Wymaga 

się także przygotowania zastępczej siedziby GSK wraz z jej infrastrukturą.

Zadania gminy wymienione powyżej mają charakter ciągły. Środki na ich 

realizację są planowane w ramach budżetu na kolejny rok (z uwzględnieniem 

możliwości finansowych gminy) oraz powinny być uwzględniane

Ewakuacja

Lp
.

Nazwa i adres obiektu

Możliwości w
zakresie przyjęcia

ludności
(osób)

Uwagi

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 200
2. Szkoła Podstawowa Nr 7 200
3. MOSiR 300 Miejsce zapasowe
4. Hotel „Szafran” 230 Miejsce zapasowe

RAZEM 400 + 530 = 930
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Gminne stanowisko kierowania

Sala Nr 9 w budynku Urzędu Miasta.

- podłączona sieć telefonii przewodowej

- podłączona sieć łączności bezprzewodowej

- podłączone okablowanie do sterowania DSP – 50 (sterowanie syrenami)

Magazyn, sprzęt specjalistyczny

Magazyn sprzętu: 

- powierzchnia 340 m2

- obiekt zabezpieczony elektronicznie
- ogrzewany

Sprzęt przechowywany w magazynie: wpisany do Śląskiego Geoportalu Zarządzania 
Kryzysowego.

- indywidualne środki ochrony
- sprzęt i wyposażenie łączności
- sprzęt i środki do zapewnienia doraźnych warunków bytowych
- sprzęt i środki zabezpieczenia medycznego
- sprzęt i środki transportowe
- sprzęt i wyposażenie elektryczne
- maszyny i urządzenia
- zestawy ubraniowe
- sprzęt ogólnego przeznaczenia
- sprzęt i materiały przeciwpowodziowe

O  strzeganie i alarmowanie  

Zestawienie Elementów Systemu Ostrzegania i Alarmowania

- sterowanie radiem
- zasilanie awaryjne punktów alarmowych
- zasięg słyszalności syreny ok. 500 m – 700 m
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Lp
Adres (lokalizacja) 
punktu 
alarmowania

Punkty 
alarmowania

Rodzaj syreny

Możliwość 
przekazywania 
komunikatów 
głosowych

Punkt nr.401
Urząd Miasta

ul. Katowicka 45

           System

          DSP-50

Urząd Miasta
sterowana

radiem

Elektroniczna
TAK

Punkt nr. 402
Szkoła Podstawowa

nr.3
ul. Staszica

sterowana
radiem

Elektroniczna
TAK

Punkt nr.405
CTBS-ZBK

ul. Wojkowicka 2
-„- Elektroniczna TAK

Punkt nr. 407
Szkoła Podstawowa

nr. 7
ul. Spacerowa 2

-„- Elektroniczna
       

               TAK

Punkt nr.408
Szkoła Podstawowa

nr. 5
ul. Lwowska 2

-„- Elektroniczna
TAK

Punkt nr.409
Przedszkole nr.11
ul. Kombatantów

-„- Elektroniczna NIE

Punkt nr.403
Wymiennikownia 

Turon - Ciepło
ul. Dehnhelów

-„- Elektroniczna
TAK

  Syrena alarmowa
   OSP Plac 
Konstytucji 3-go Maja

Na potrzeby ZK
sterowana

ręcznie
Elektroniczna NIE
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Dwa punkty alarmowe zmodernizowano w minionym roku, są to punkt alarmowy nr 
408 na budynku SP 5 oraz punkt alarmowy na budynku SP 3.

Budowle ochronne

Lp. Administrator Typ
budowli

Ilość
budowli
razem

Pojemność
razem osób Przeznaczenie

Uwagi

1
Czeladzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ukrycie Typ I 1 32 dla ludności

2

Czeladzkie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego - ZBK

Ukrycie Typ I 36 1551 dla ludności

3 SPZZOZ
Szpital Czeladź

Ukrycie Typ I 5 1003 dla pracowników
 i pacjentów

4 Przedszkole Nr 7 Ukrycie Typ I 1 120 dla pracowników
 i

przedszkolaków

5 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej Ukrycie Typ I 1 120

dla pracowników

6 Kolegium Pracowników
Służb Społecznych

Ukrycie Typ I 1 45 dla pracowników Obiekt
do remontu

7 TP SA Schron T III 1 75 dla pracowników

W większości wymienione w zestawieniu budowle ochronne to piwnice 

lokatorskie. Wszystkie budowle ochronne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa 

zbiorowego wymagają modernizacji i remontów. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami gotowość budowli ochronnych do wykorzystania wynosi 48 godzin od 

momentu ogłoszenia stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

267



VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.

1.        Współpraca z miastami partnerskimi.

1. Współpraca z Auby (Francja)

Aneks do Umowy o współpracy miast partnerskich na 2019 r. został podpisany 

w dniu 4 lutego 2019 r. Zgodnie z jego postanowieniami delegacje z Auby gościły w 

Czeladzi dwukrotnie: w maju (podczas Festiwalu Ave Maria) oraz w lipcu (wakacyjna 

wymiana młodzieży). Do Auby wyjechały dwie delegacje z Czeladzi. Jedna   z okazji 

Dni Kultury Ludowej w Auby, druga w ramach wakacyjnej wymiany młodzieży.

2. Współpraca z Żydaczowem (Ukraina)

Współpraca z Żydaczowem rozpoczęła się w 2004 r. Zgodnie z 

postanowieniami umowy o partnerstwie współpraca pomiędzy miastami Czeladzią i 

Żydaczowem realizowana jest w następujących dziedzinach: wymiana doświadczeń w

zakresie doskonalenia struktury oraz działalności miejskiej administracji 

samorządowej, rozszerzanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu 

miast, poznawanie historii, bogactwa kulturowego oraz kulturowej, politycznej i 

ekonomicznej odrębności Polski i Ukrainy w formie wspólnych programów i wymiany 

w zakresie kultury, sztuki, sportu, gospodarki oraz działalności społecznej. Nawiązując

stosunki partnerskie, strony zobowiązały się: stwarzać warunki niezbędne do rozwoju 

współpracy we wszystkich sferach życia, inicjować i wspierać kontakty między 

szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami, rozwijać wymianę kulturalną i sportową 

oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów między obywatelami partnerskich gmin, 

inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i grup 

społecznych poprzez organizowanie wspólnych działań, imprez i spotkań, w których 

będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu miast, wspólnie przygotowywać i 

realizować projekty z zakresu rozwiązywania lokalnych problemów oraz pozyskiwania

środków finansowych z Unii Europejskiej, popierać wymianę doświadczeń w różnych 
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dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

W ramach współpracy z miastem Żydaczów w 2019 r., gościliśmy w Czeladzi 4 

osobową delegację ukraińską (podczas Festiwalu Ave Maria).

3. Współpraca z Viesite (Łotwa)

Umowa z łotewskim miastem Viesite (odnowiona w 2015 r.) w niezmienionej

formie obowiązuje do dzisiaj. W zawartej umowie partnerskiej strony:

    •  Deklarują wolę pogłębiania i  umacniania przyjacielskich stosunków pomiędzy

społecznościami obu miast, jak również różnymi instytucjami i sektorami działalności.

   • Deklarują współpracę w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach

programów unijnych (Erasmus i Erasmus+) oraz pozyskiwania środków finansowych z

Unii Europejskiej.

     • Uzgadniają, że współpraca dotyczyć będzie:

      - nauki, kultury i sztuki

      - oświaty, sportu, rekreacji i turystyki

      - ekonomii, przemysłu, handlu oraz lokalnej przedsiębiorczości 

      - wzajemnej wymiany doświadczeń.

    •  Zobowiązują  się  do  nawiązania  i  rozwijania  kontaktów  między  szkołami  w

zakresie oświaty, kultury i sportu oraz inicjowania współpracy w ramach wakacyjnej

wymiany młodzieży.

   •  Wyrażają  chęć  stwarzania  korzystnych  warunków  do  rozwoju  wzajemnych

kontaktów między lokalnymi przedsiębiorcami i inwestorami.

W  2019  r.  odbyła  się  jedna  wizyta  delegacji  oficjalnej  z  Viesite  (podczas

Festiwalu Ave Maria), natomiast podczas wakacji zorganizowano wakacyjną wymianę

młodzieży.

4. Współpraca z Varpalotą (Węgry)

We  wrześniu  2019  r.  we  współpracy  z  miastem  Varpalota  zorganizowano

wizytę czeladzkich sportowców we Włoszech (udział w maratonie). 

5. Współpraca z Rustavi (Gruzja)

Czeladź to kolejne polskie miasto, które odpowiedziało na zaproszenie do 

uczestnictwa w unijnym programie M4EG (Mayors for Economic Growth). Do 
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spotkania doszło w dniach od 2 do 6 grudnia br. Czeladź reprezentowana była przez 

zastępcę naczelnika Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą – 

Jakuba Kubasika. Celem misji było dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu 

współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i edukacyjną oraz 

upowszechnianie dobrych standardów                w dziedzinie komunikacji z 

mieszkańcami.  Efektem pracy polsko-gruzińskiego zespołu było opracowanie 

koncepcji utworzenia przez władze Rustavi, pierwszej rady biznesu na terenie Gruzji. 

Zgodnie z założeniami planu, rada ma powstać w pierwszej połowie 2020 roku i 

będzie ona swoistą platformą współpracy pomiędzy samorządem, biznesem i 

szkolnictwem. Warto dodać, że relacja z misji na terenie Gruzji trafiła do głównego 

serwisu informacyjnego kanału TV4.GE.

Kraje Europy Wschodniej (takie jak Gruzja), chętnie korzystają z doświadczenia 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mają już za sobą najtrudniejszy etap 

transformacji ustrojowej. Program Mayors for Economic Growth jest realizowany w 

sześciu krajach należących do Partnerstwa Wschodniego tj. Armenii, Azerbejdżanie, 

Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Jego głównym celem jest stymulowanie 

lokalnego rozwoju gospodarczego na terenie tych państw oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy.

2. Współpraca z innymi instytucjami.

1. Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia na podstawie uchwały 

XXXIX/498/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z 5 maja 2017r. w sprawie wyrażenia 

opinii w sprawie wejścia miasta Czeladź w skład tworzonego na terenie województwa 

śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 

marca 2017r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, wysokość składki w

2020r. - 480.814 zł.

2. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego województwa śląskiego 

na podstawie uchwały LVI/806/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 sierpnia 

2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego województwa śląskiego z siedziba w 

Gliwicach, wysokość składki na 2020r. - nie podano jeszcze informacji w 2019r. - 

5.742,20 zł.
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3. Śląski Związek Gmin i Powiatów na podstawie uchwały nr XVI/100/91 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Czeladź

do Związku Gmin Górnego Śląska, składka na 2020r. wynosi 13.937,88 zł, w ramach 

członkostwa pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach.

4. Związek Miast Polskich w Poznaniu na podstawie uchwały Nr V/26/94 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 grudnia 1994r. w sprawie przystąpienia do Związku 

Miast Polskich, wysokość składki na 2020r. wynosi 10.457,17 zł.

VIII.  Fundusze zewnętrzne w finansowaniu gminy  w roku 
2019.

Przygotowany i złożony do konkursu w ramach działania 6.1. RPO WSL został 

wniosek na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ulicy Scheiblera w 

Czeladzi”.

Przygotowany i złożony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.7.1 został wniosek 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 Funduszu Dróg Samorządowych przygotowany i złożony do konkursu 

został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej 

wraz z infrastrukturą techniczną”. W wyniku oceny wniosku, Miasto Czeladź otrzymało

dofinansowanie dla projektu w kwocie 1 480 184,00 zł (50% kosztów kw.). W dniu 

22.08.2019r. została zawarta z Wojewodą Śląskim umowa o dofinansowanie. 

Złożono wniosek do konkursu w ramach  RPO WSL 2014-2020 na 

dofinansowanie projektu „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w 

Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)” w kwocie: 4 694 117,19 zł. Wartość 

całkowita projektu 4 941 175,99 zł.
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Złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego 

Scheiblera-Biedermanna-Węglowa w Czeladzi” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Wartość projektu 3 532 069,00 zł

Złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Budowa Obwodnicy Osiedla 

Piłsudskiego” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 

9 677 154,00  zł.

Zawarto umowę o dotację celową z Zarządem GZM na dofinansowanie wkładu 

własnego w projekcie „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście 

Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” do kwoty 1 227 963,00 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 25.09.2019 wybrał do dofinansowania 

projekt pn. „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”. Wartość 

dofinansowania do kwoty 112 994,75 złotych. Projekt przewiduje montaż 88 ogniw 

fotowoltaicznych na dachu budynku Kopalni Kultury.

W ramach inicjatywy WiFi4EU złożono wniosek o bon o wartości 15 tys. Euro na 

pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych na terenie 

gminy

Gmina  otrzymała  wyróżnienie  oraz  nagrodę  Dziennika  Rzeczpospolita  w

ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2018 za Modernizację Parku Grabek.

IX. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 

W poniższym zestawieniu nie znajdują się uchwały „dokonane” tzn. zrealizowa-

ne w momencie uchwalenia. Są to uchwały dotyczące zmian w budżecie, wieloletniej 

prognozy finansowej, w sprawie powołania komisji, w sprawie powołania członków ko-

misji, nadanie nazwy drodze, przyjęcia sprawozdań itp.

Lp. Nr uchwały Uchwała w sprawie: Publikacja/ 
Rozstrzygniecie 
nadzorcze

Zrealizowana/ w 
trakcie realizacji

1.

V/53/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czeladź dla terenu pomiędzy 
ulicami: Będzińską, Grodziecką, 
nasypem kolejowym, granicą 
administracyjną z miastem
Będzin

Dz. U.
 z 2019 .1859 
z dnia 07.03.2019

W trakcie realizacji

272



2
V/54/2019 W sprawie przyjęcie programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Czeladź na rok 2019

W trakcie realizacji 

3
V/55/2019

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

ZREALIZOWANA 

4   V/56/2019 w sprawie planu sieci szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
gminę Czeladź oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych

W trakcie realizacji

5

V/59/2019

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

zrealizowana

6 V/60/2019 podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w
zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych 
rządowym programem wieloletnim 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007)

Dz. U. z 2019. 
1861.
z dnia 07.03.2019

W trakcie realizacji

7 V/61/2019 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych 
rządowym programem 7wieloletnim 
„Posiłki w szkole i w d8omu” na lata 2019
– 2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)

Dz. U. z  2019. 
1862
z dnia 7.03.2019

W trakcie realizacji

8 V/62/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia – schroniskach 
dla osób bezdomnych

Dz. U z 
2019.1863 z dnia 
7.03.2019 n

zrealizowano

9 V/63/2019 w sprawie: ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi.

Dz. U. z 2019. 
1864
z dnia 07.03.2019

zrealizowano

10 V/64/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
gminnego udziału wynoszącego ¾ części
w spółdzielczym własnościowym prawie 
do lokalu numer 35 przy ulicy 
Skłodowskiej 15 w Czeladzi

zrealizowano

11 V/65/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 31/5 arkusz mapy 14 o 
powierzchni 921 m2 położonej przy ulicy 

zrealizowano
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Przełajskiej w Czeladzi

12 V/66/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 45/3 arkusz
mapy 13 o powierzchni około 820 m2 
położonej przy ulicy Sadowej w Czeladzi

W trakcie realizacji

13 V/67/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
6/12 części prawa własności 
nieruchomości zabudowanej położonej 
na działce 21/1 arkusz mapy 22 przy ul. 
Mysłowickiej 14 w Czeladzi

W trakcie realizacji

14 V/68/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 39/23 arkusz mapy 
42 o powierzchni około 90 m2 położonej 
przy ulicy Sosnowej w Czeladzi

W trakcie realizacji

15 V/69/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
1/2 części prawa własności 
15nieruchomości lokalowej uż16ytkowej -
garaż17u murowanego numer 319 wraz 
z u18działem w prawie użytkowan19ia 
wieczystego działki gruntu nr
56/22 arkusz mapy 4 przy ulicy Szpitalnej
w Czeladzi

zrealizowano

16 V/70/2019 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.

Dz. U. z 2019. 
18.65.
z dnia 07.03.2019

Rozstrzygniecie 
nadzorcze Nr 
NP.II. 
4131.1.203.2019

Uchwała nieważna

17 V/71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości
stanowiącej część działki nr 79 arkusz 
mapy nr 21, o powierzchni 30m2, 
położonej przy ul. Walnej
w Czeladzi, na podstawie kolejnej umowy
zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat,
której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.

zrealizowano

18 V/72/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej 
część działki nr 132/1 arkusz mapy nr 20,
o powierzchni 148m2,  położonej przy ul. 
Staszica w Czeladzi,  na podstawie 
kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.

zrealizowano

19 V/73/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie zrealizowano
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w dzierżawę, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej 
część działki nr 191/2 arkusz mapy nr 28,
o powierzchni 100m2,  położonej przy ul. 
Wybickiego w Czeladzi,  na podstawie 
kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość

20 V/74/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej 
działki nr 122/9, nr 123/9, nr 175/9 oraz 
część działek nr 120/7, 120/8, 122/8, 
123/8, 175/8, 175/10, 175/11, 175/13  
arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni
260m2, położonej przy ul. Szpitalnej 
w Czeladzi,  na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

zrealizowano

21 V/77/2019 w sprawie powierzenia przez Miasto 
Czeladź realizacji zadania własnego 
z zakresu kultury fizycznej i turystyki, 
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych

NIEWAŻNA 

22 VI/80/2019 w sprawie: emisji obligacji oraz zasad 
zbywania, nabywania i wykupu

zrealizowana

23 VI/82/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Będzińskiego na realizację 
zadania „Przebudowa drogi powiatowej 
4701S- ul. Katowicka w Czeladzi”

zrealizowana

24. V/83/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Czeladź i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Dz. U. z 
2019.2742 z dnia 
4.04.2019

W trakcie realizacji 

25 VI/84/2019 w sprawie zbycia zabudowanej 
nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem działki 10/16 arkusz mapy 58 o
powierzchni 0,0718 ha położonej przy 
ulicy Rzemieślniczej 20 w Czeladzi.

zrealizowano

26

VI/85/2019

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

W trakcie realizacji
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27 VI/86/2019 w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie 
do gminnego zasobu nieruchomości w 
drodze darowizny działek oznaczonych 
numerami: 81/7, 91, 95 arkusz mapy 11 o
łącznej powierzchni 2401 m2 położonych
przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi

W trakcie realizacji

28

VI/87/2019

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 trakcie realizacji

29 VI/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
do gminnego zasobu nieruchomości 
działek oznaczonych numerami: 51/10, 
151/2, 152/2 arkusz mapy 13 o łącznej 
powierzchni 1904 m2 położonych na 
terenie tzw. Szybu Kondratowicz w 
Czeladzi

W trakcie realizacji

30 VI/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie hipoteki na 
nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Czeladź.

zrealizowano

31 VI/90/2019 w sprawie: ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla niektórych stanowisk
nauczycieli

Dz. U z 2019 
2743. z  
04.04.20919

W trakcie realizacji

32 VI/91/2019 w sprawie: określenia zasad i trybu  
przyznawania i pozbawiania pieniężnych 
nagród sportowych dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe

Dz. U z 2019 
2744. z  
04.04.20919

W trakcie realizacji

33 VI/92/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Będzińskiemu

Zrealizowana 

34 VI/93/2019 w sprawie:  występowania mieszkańców 
Czeladzi z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą

Dz. U z 2019 
2745. z  
04.04.20919

zrealizowana

35 VI/96/2019 w sprawie: uchylenia 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

 W trakcie realizacji 
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36 VI/97/2019 w sprawie:  powierzenia przez Miasto 
Czeladź realizacji zadania własnego z 
zakresu kultury fizycznej i turystyki, w 
tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych

Uchwała Nieważna

37 VII/99/2019 w sprawie: przyjęcia Raportu z realizacji 
Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta 
Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2018.

zrealizowano

38 VII/101/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
VI/97/2019 Rady Miejskiej w Czeladź 
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.

Czeladzkie 
wodociągi

zrealizowana

39 VII/102/2019 w sprawie: w sprawie kierunków 
działania Burmistrza Miasta Czeladź w 
zakresie realizacji zadań Miasta Czeladź 
w sferze kultury fizycznej, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych

W trakcie realizacji 

40 VII/103/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa 
na rzecz Gminy Czeladź prawa 
własności nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 64/29 arkusz mapy 39 
stanowiącej ul. Węglową w Czeladzi

W trakcie realizacji

41 VII/104/2019 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.

zrealizowano

42 VII/105/2019 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

zrealizowano

43 VII/106/2019 w sprawie: zbycia niezabudowanej zrealizowano
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nieruchomości gruntowej oznaczonej 
numerem działki 189/10 arkusz mapy 4 o
powierzchni 0,0385 ha położonej przy ul. 
Wojkowickiej w Czeladzi.

44 VII/107/2019 w sprawie: zbycia zabudowanych 
nieruchomości gruntowych oznaczonych 
numerami działek 189/12 i 190/1 arkusz 
mapy 4 o łącznej powierzchni 0,3360 ha 
oraz niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych oznaczonych numerami 
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.

zrealizowano

45 VII/108/2019 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.

zrealizowano

46 VII/109/2019 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.

zrealizowano

47 VII/113/2019 w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywani i wykupu

Zrealizowana 

48 VII/114/2019 w sprawie: utworzenia przez Gminę 
Czeladź i Czeladzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z 
o.o. spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i objęcia w niej 60% 
udziałów przez Gminę Czeladź

Nie będzie 
realizowana 

49 VIII/120/2019 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 

W trakcie realizacji
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Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020

50 VIII/121/2019 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"

W trakcie realizacji 

51 VIII/122/2019 w sprawie:  przekazania środków 
finansowych dla Policji

zrealizowana

52 VIII/123/2019 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

W toku realizacji

53

VIII/124/2019 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

Obowiązująca 
uchwała Nr 
X/141/2019

Uchwała nieważna

54

VIII/125/2019 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.

zrealizowano

55
VIII/126/2019 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

zrealizowano

56

VIII/127/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości, dotychczasowym 
dzierżawcom,  na podstawie kolejnych 
umów zawieranych po umowach 

zrealizowano
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zawartych na czas oznaczony do 3 lat, 
których przedmiotem są  te same 
nieruchomości.

57

VIII/128/2019 w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Czeladź”

W  trakcie realizacji 

58

VIII/129/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Czeladź na lata 2019 - 2022

Dz. U z 
2019.3909 z dnia 
27.05.2019

W trakcie realizacji 

59 VIII/130/2019 w sprawie: aktualizacji „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Czeladź

W trakcie realizacji 

60 X/139/2019 w sprawie poparcia Uchwały Nr 
VII/60/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z 
dnia 25 kwietnia 2019 r. dotyczącej 
podjęcia przez Rząd RP skutecznych 
działań wpływających na poprawę jakości
powietrza w Polsce.

Zrealizowana 

61 X/140/2019 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia
Dziennego pod nazwą „Planeta Saturn” 
w Czeladzi oraz zmian Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi

Nieważna

62 X/141/2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr 
VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 22 maja 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

zrealizowane

63 X/142/2019 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

zrealizowane

64 X/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej , 
dotychczasowemu dzierżawcy, 
nieruchomości, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej  
na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

zrealizowano

65 X/144/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
do gminnego zasobu nieruchomości 
działek oznaczonych numerami: 53/12, 
55/5 arkusz mapy 4, 4 arkusz mapy 6 o 
łącznej powierzchni 0,4112 ha 
położonych w Czeladzi

zrealizowane
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66 X/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej numerami 
działek 46/1, 47/1 arkusz mapy 11 o 
łącznej powierzchni 0,0406 ha położonej 
w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi

W toku realizacji

67 X/148/2019 w sprawie przekazania środków 
finansowych na nagrody dla policjantów 
Komisariatu Policji w Czeladzi

zrealizowana

68 X/149/2019 w sprawie udzielenia z budżetu miasta 
Czeladź dotacji na dofinansowanie 
kosztów prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych 
polegających na wykonaniu projektu 
budowlanego dla zadania: „Kompleksowy
projekt termomodernizacji, sytemu 
ogrzewania i wentylacji kościoła pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Czeladzi”

Nie udzielono 
dotacji 

69 X/151/2019 w sprawie przekazania Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej Metropolii zadań z 
zakresu organizowania publicznego 
transportu zbiorowego w gminnych 
przewozach pasażerskich 

W trakcie realizacji 

70 XI/153/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na 
okres 15-stu lat, nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 33 arkusz 
mapy 31, położonej przy ul. Sportowej 7 
w Czeladzi.

 W trakcie realizacji 

71 XII/155/2019 w sprawie: utworzenia Placówki 
Wsparcia Dziennego pod nazwą 
„PLANETA SATURN” prowadzonej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Czeladzi

zrealizowano

72 XII/156/2019 w sprawie połączenia Placówki Wsparcia
Dziennego „PLANETA SATURN” z 
Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Czeladzi

zrealizowano

73 XII/157/2019 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Dz. U. z 
2019.5579  z dnia 
14.08.2019

zrealizowano

74 XII/158/2019 w sprawie: utworzenia Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Czeladź

Dz.U z 2019.5580
z dnia 14.08.2019
wszczęcie 
postępowania 
NP.II.4131.1.599.2
019 (uchylona 
uchwałą Nr 
XIV/161/2019)

Nieważna

75 XIV/161/2019 w sprawie utworzenia Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Czeladź

Dz. U. z 
2019.6341  z dnia 
19.09.2019

W trakcie realizacji 

76 XV/163/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Dz. U. z Zrealizowana
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ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej 
opłaty za wyżywienie dziecka oraz 
warunków zwolnienia od ponoszenia 
opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi

2019.6446  z dnia 
27.09.2019

77 XV/167/2019 w sprawie: przyjęcia i ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Miasta Czeladź

Dz. U. z 
2019.6459  z dnia 
27.09.2019
Rozstrzygnięcie 
nadzorcze
NP.II.4131.1.677.2
019

Uchwała nieważna

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

zrealizowano

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

zrealizowano

80 XV/170/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 
do gminnego zasobu nieruchomości 
działek oznaczonych numerami: 148/1, 
148/4 arkusz mapy 13 o łącznej 
powierzchni 0,0050 ha położonych w 
Czeladzi

W toku realizacji

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

zrealizowano

82 XV/172/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, 
na okres 2-ch  lat, dotychczasowemu 
dzierżawcy, nieruchomości  oznaczonej 
jako działki nr  4/4 i nr 5/4   arkusz mapy 

zrealizowano
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26, o  łącznej powierzchni 5194 m2, 
położone przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat, której przedmiotem jest  ta sama 
nieruchomość

83 XV/173/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
działki oznaczonej numerem 56/3 arkusz 
mapy 48 o  powierzchni 0,0087 ha 
położonej w Czeladzi

W toku realizacji

84 XV/174/2019 w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Czeladź na lata 2019 - 
2023

Dz. U. z 2019. 
6472
z dnia 30.09.2019

W toku realizacji

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

zrealizowano

86 XV/176/2019 w sprawie: zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących 
w skład Aglomeracji Sosnowiec przy 
realizacji zadania polegającego na 
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji 
Sosnowiec

W trakcie realizacji 

87 XVI/183/2019 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul.
Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem 
kolejowym, granicą administracyjną z 
miastem Sosnowiec, drogą
KDG oznaczoną w studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Czeladź

Dz. U z 2019. 741
z dnia 07.11 2019

W trakcie realizacji

88 XVI/184/2019 w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin
wchodzących w skład Aglomeracji 
Katowice przy realizacji zadania 

W trakcie realizacji 
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polegającego na
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji 
Katowice

89 XVI/185/2019 w sprawie: określenia wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Czeladź .

Dz. U z 
2019.7174 z dnia 
30.10.2019

Uchwała nieważna  
w części § 8

90 XVI/186/2019 w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Miasta Czeladź z 
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 
2020”

W trakcie realizacji

91 XVI/187/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na 
okres 10-ciu lat, nieruchomości o łącznej 
powierzchni 16371 m2 położonej przy ul. 
Legionów w Czeladzi.

Zrealizowana  

92 XVI/190/2019 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego zobowiązania 
zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym 
mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
wynikającego z umowy
wsparcia

W trakcie realizacji 

93 XVII/191/2019 w sprawie ustalenia wysokości rocznych 
stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Miasta 
Czeladź na rok 2020  

Dz. U z 2019. 
8452 z dnia 
9.12.2019

ZREALIZOWANA 

94 XVII/192/2019 w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości na rok 2020

Dz. U z 2019. 
8453 z dnia 
9.12.2019

ZREALIZOWANA 

95 XVII/193/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: 
Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, 
Katowickiej, Borowej, drogi KDG 
oznaczonej 
w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Czeladź, nasypu kolejowego

Dz. U z 2019. 
8742 z dnia 
12.12.2019

W trakcie realizacji

96 XVII/194/2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 4 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Nogajowej w Czeladzi.

W trakcie realizacji 
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97 XVII/195/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
LV/698/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z
dnia 26 września 2018 r. 
w zaliczaniu dróg na terenie Czeladzi do 
kategorii dróg gminnych wraz z 
określeniem ich przebiegu.

Dz. U z 2019. 
8454 z dnia 
09.12.2019

ZREALIZOWANA

98 XVII/196/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
do gminnego zasobu nieruchomości 
działki oznaczonej numerem: 7/3  arkusz 
mapy 46 o powierzchni 0,0862 ha 
położonej przy ulicy Francuskiej 
w Czeladzi

zrealizowano

99 XVII/197/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
lokalu mieszkalnego nr 17 
w Czeladzi przy ulicy Zwycięstwa 34

W trakcie realizacji

100 XVII/198/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
garażu blaszanego  posadowionego na 
nieruchomości oznaczonej jako część 
działki nr 78/1 arkusz mapy 6, wynajem  
w drodze bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowego najemcy.

zrealizowano

101 XVII/199/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 103/3 arkusz mapy 55, w 
dzierżawę  w drodze bezprzetargowej,  
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

zrealizowano

102 XVII/200/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część 
działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24,  
część działki nr 28/60 arkusz mapy nr 47,
część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24,
część działki nr 47/2 arkusz mapy nr 13, 
część działki nr 157 arkusz mapy nr 3,  
część działki nr 48/14 arkusz mapy nr 4, 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,  
na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

zrealizowano

103 XVII/201/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 227/7 arkusz mapy nr 13, część
działek nr 22/7 i nr 21/2 arkusz mapy nr 
31, część działek nr 1/2, nr 1/3 i nr 94/23 
arkusz mapy nr 19, działka nr 26 arkusz 
mapy nr 28, działka nr 81/1 arkusz mapy 
nr 23, działka nr 112/1 arkusz mapy nr 
56,  w dzierżawę  w drodze 
bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowych  dzierżawców.

zrealizowano
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104 XVII/203/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla
osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi.

Dz. U z 2019. 
8455 z dnia 
09.12.2019

W trakcie realizacji

105 XVII/204/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla
osób bezdomnych

Dz. U z 2019. 
8456 z dnia 
09.12.2019

W trakcie realizacji

106 XVII/206/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Miasta Czeladź

Dz. U z 2019. 
8825 z dnia 
12.12.2019

ZREALIZOWANE 

107 XVII/211/2019 w sprawie  zmiany uchwały Nr 
XLVII/609/2018 Ray Miejskiej 
w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji udzielanych 
niepublicznym przedszkolom 
prowadzonym na terenie Miasta Czeladź,
trybu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji oraz terminu i 
sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Dz. U z 2019. 
8744 z dnia 
12.12.2019

W trakcie realizacji

108 XVIII/224/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Sosnowiec na działania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych na rzecz osób 
z problemem alkoholowym z terenu 
Miasta Czeladź 
w 2020 roku.

W trakcie realizacji

109 XVIII/225/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Czeladzi w ramach 
funkcjonowania Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w 2020 roku .

W trakcie realizacji

110 XVIII/226/2019 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa  w Gminie Czeladź 
w roku szkolnym 2019/2020

Dz. U z 
2019.9135 z dnia 
24.12.2019

W trakcie realizacji

111 XVIII/227/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości oznaczonej jako część 
działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, w 
dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej,  
na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

zrealizowano

112 XVIII/228/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości oznaczonej jako część 
działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, w 
dzierżawę   w drodze  bezprzetargowej,  
na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

zrealizowano

113 XVIII/229/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24, 

zrealizowano
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działki nr 192/5 i nr 192/9 arkusz mapy nr
13, działka nr 52 arkusz mapy nr 59,  
część działki nr 54/11  arkusz mapy nr 
13,  w dzierżawę  w drodze  
bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowych  dzierżawców

114 XVIII/230/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
nieruchomości oznaczonych jako działki 
nr 272/4,  273/3, 273/4  arkusz mapy nr 
13, w dzierżawę  
w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowych  dzierżawców

zrealizowano

115 XVIII/231/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 
dotyczącego przejęcia do realizacji przez
Gminę Sosnowiec zadań w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 
terenu Gminy Czeladź

Zrealizowane 

116 XVIII/232/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 
dotyczącego przejęcia do realizacji przez
Gminę Sosnowiec zadań  w zakresie 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 
terenu Gminy Czeladź w 2020 roku

W trakcie realizacji 

117 XVIII/233/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIII/533/2017 z dnia 27 września 2017 
roku w sprawie przejęcia od Powiatu 
Będzińskiego zarządzania drogami 
powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji 
inwestora

Realizowana 
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