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

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

_______________________________________________________
Czeladź, dnia 19 listopada 2020 r. 

                                    
PORZĄDEK OBRAD 

XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,

na dzień 25 Listopada 2020 r., godzina 17:00 
Posiedzenie zdalne 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3.                                   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3.1 Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 30 września 2020 r. 
3.2 Przyjęcie protokołu z sesji na wniosek z dnia 15 października 2020 r. 
3.3 Przyjęcie protokołu z sesji na wniosek z dnia 28 października 2020 r. 
4. DU-Or. 0057.6.2020 

Informacja międzysesyjna za okres od 09.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 
DU-Or. 0057.7.2020
Informacja międzysesyjna za okres od 13.10.2020 r.  – 09.11.2020 r. 

5. Informacja  międzysesyjna  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  za  okres  od  01.09.2020  r.  do
31.10.2020 r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej
6. Podatki i opłaty lokalne
6.1 Projekt Nr 165

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021

6.2 Projekt Nr 166
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021

Projekty uchwał do rozpatrzenia:

7. Projekt Nr 142
w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czela-
dzi  w sprawie powołania stałej  Komisji  Skarg,  Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i skła-
du osobowego (zmiana składu)

8.
Projekt Nr 167
w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Czeladź

Zespół ds. 
opiniowania 
wniosków 
kandydatów do 
przyznania Tytułu 
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Honorowego 
Obywatela Miasta 
Czeladź 

9.

Projekt Nr 147
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 30/9 oraz część
działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprze-
targowej, na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

10.

Projekt Nr 148
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 103/3 arkusz mapy 55 , część działki nr
70/47, działkę nr 70/43, działkę nr 70//45 arkusz mapy nr 57, w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

11.

Projekt Nr 149
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 2/121 arkusz
mapy 11, część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, część działki nr
79/3 arkusz mapy nr 6, część działki  nr 1/3 arkusz mapy nr 51,
część działek nr 163/1 i nr 164/1 arkusz mapy 4, w dzierżawę w
drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

12.

Projekt Nr 150
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako działka nr 6 arkusz mapy 28,
część działki nr 198 arkusz mapy nr 21, część działki nr 130/1 ar-
kusz mapy nr 24, część działki nr 65/4 arkusz mapy 59, część działki
nr 39/25 arkusz mapy nr 42, część działki nr 4/82 arkusz mapy nr
31, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczaso-
wych dzierżawców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

13.

Projekt Nr 151
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako działka nr 55/8, działka nr 55/16, działka nr 55/13, dział-
ka nr 55/18 oraz część działki nr 54/11 arkusz mapy 13, część dział-
ki nr 56/8 arkusz mapy nr 42, działka nr 37 oraz działka nr 38 ar-
kusz mapy nr 57, część działki nr 24/1 arkusz mapy nr 43, w dzier-
żawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzier-
żawców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

14.

Projekt Nr 152
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych dzierżaw-
ców.

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej

15.

Projekt Nr 153
w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 67/24 arkusz
mapy 57, część działki nr 99/16 arkusz mapy nr 56, część działki nr
31/30 arkusz mapy nr 31, część

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
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działki nr 68, część działki nr 73/3 arkusz mapy 6, część działki nr
105 arkusz mapy nr 56, część działki
nr 99/2 arkusz mapy nr 3, część działki nr 82/2 arkusz mapy nr 15,
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.

Przestrzennej

16.

Projekt Nr 154
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 32/14 arkusz
mapy nr 41, część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15, część działki
nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 265/28 arkusz mapy nr
32, część działki nr 26/16 arkusz mapy nr 47, w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

17.

Projekt Nr 155
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  nieruchomości  oznaczo-
nych jako część działki nr 104/20 arkusz
mapy  nr  13,  w  dzierżawę  w  drodze  bezprzetargowej,  na  rzecz
dotychczasowych dzierżawców.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

18.

Projekt Nr 156
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 130/2 arkusz mapy nr 56, w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

19.

Projekt Nr 157
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.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

20.

Projekt Nr 162
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej
jako część działki nr 103/3 arkusz mapy 55 , w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

21.

Projekt Nr 163
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej
jako część działki nr 25 arkusz mapy nr 20, w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

22.

Projekt Nr 158
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

23. Projekt Nr 159
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku
na terenie Gminy Czeladź.

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

24.
Projekt Nr 160
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”

Komisja  Polityki
Społecznej Zdrowia i
Bezpieczeństwa 
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25.
Projekt Nr 161
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gmi-
ny Czeladź

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej

26.
Projekt Nr 164
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 w 2020r

Komisja  Rozwoju  i
Polityki
Przestrzennej 

27. Projekt Nr 168
w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Czeladź  na
lata 2020 – 2035 

Komisja
Finansowo-
Budżetowa 

28.
Projekt Nr 169
w sprawie  zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2020 rok 

Komisja
Finansowo  –
Budżetowa 

29. Interpelacje/zapytania radnych 

30.
Korespondencja/informacje do wiadomości Rady: 

1. Petycja  Mieszkańca  Remigiusza.  G.  DU-RM.  0005.16.2020  w  sprawie

przywrócenia fizycznego przebiegu północno – zachodniego odcinka publicznej

drogi gminnej ulicy Staropogońskiej

Przekazanie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

2. Skarga mieszkańca Tomasza. G. DU-RM.1510.3.2020 na działalność CTBS 

Przekazanie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

3. Przyjęcie  treści  odpowiedzi  wypracowanej  na  posiedzeniu  Komisji  Skarg

Wniosków i Petycji na wniosek Mieszkańca Sebastiana G. DU-RM.0005.13.2020

w sprawie zalewania ul. Parkowej 

31. Sprawy bieżące

32. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

Jolanta Moćko 

----------------------------------------------------------------------------------
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        Czeladź, dnia 13 października 2020r. 
 
DU - Or. 0057.6.2020 
 
 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 9 września 2020r. do 12 października 
2020r. 
 
1. Informacje ogólne. 
 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 30.09.2020 r. wynosiła 29.550 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 32 osoby, w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 374 osoby. 
 
1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy. 
Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 
30.09.2020 r. wyniosła – 775 osób (w tym 352 kobiety). Bez prawa do zasiłku 
pozostaje 666 osób (w tym 299 kobiet). Analogicznie na dzień 30.09.2019 r. liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 566 osób (w tym 294 kobiety). Bez 
prawa do zasiłku pozostawały 502 osoby (w tym 258 kobiet). 
Liczba bezrobotnych ogółem zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 209 
osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększyła się o 58.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 164 osoby liczba bezrobotnych 
pozostających bez prawa do zasiłku. 
 
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 4 osoby skazane, wykonują  kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele 
społeczne. W Muzeum Saturn 17 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę  
na cele społeczne. 
 

2. Wykonanie budżetu Miasta. 

2.1. Urząd Miasta. 

Dochody budżetu miasta do 31.08.2020 r. zrealizowano w wysokości 119.888.477,08 
zł, co stanowi 60,69  % planu. Wydatki wykonano na kwotę 114.260.726, 75 zł, tj. 
53,53 %.   
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
30.09.2020 r. wyniosło 33.500.378,43 zł. 
 
2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wydatki wykonano na kwotę  32.035.172,05 zł, co stanowi 48,54% planu wydatków, 
a dochody zrealizowano w wysokości  342.446,95 zł, tj  161,53%. planu dochodów. 
 
2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior. 
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Wydatki wykonane na dzień 30.09.2020 r. wyniosły 1.845.320,00 tj. 66,83 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.239.507,77 zł.,  
co stanowi  60,61 % w stosunku do planu. 
 
2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pomoc Społeczna 
We wrześniu 2020 r. w zakresie zadań własnych  wypłacono 2962 świadczeń dla 707 
osób na kwotę 171.950,13 zł, która stanowi 7,03% rocznego planu wydatków na 
2020r. Narastająco od początku 2020r. wydano 1.633.787,29zł, tj. 66,80% rocznego 
planu wydatków. 
 
Świadczenia Rodzinne 
 Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację 
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego  wydano kwotę 
623.068,04zł. 
  
 Od początku 2020 roku wydano 4.992.836,08 zł, co stanowi 74,62% 
planowanych wydatków na 2020 rok. 
 W ww. okresie wypłacono 2.634 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 
i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz 
świadczenia rodzicielskiego dla 1.019 osób. 
  
 Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 wydano kwotę 113.014,37zł. 
  
 Od początku 2020 roku wydano kwotę 994.142,99 zł, co stanowi 69,04% 
planowanych wydatków na 2020 rok 
 W ww. okresie wypłacono 255 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 170 osób. 
 
 Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
we wrześniu na realizację świadczeń wydano kwotę 2.253.388,50 zł.  
 Od początku 2020 roku wydano kwotę 20.142.198,06 zł, co stanowi 76,37% 
planowanych wydatków na 2020 rok. 
W ww. okresie wypłacono 4.549 świadczeń 500+. 
 
 Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.  
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 
w okresie międzysesyjnym wypłacono 615 świadczeń na kwotę 184.500 zł. 
Od początku 2020 roku wydano 828.750,00zł. 
 
 Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
w okresie międzysesyjnym  nie przyznano decyzji na tę formę pomocy, ani też nie 
poniesiono wydatków. Od początku 2020 roku wydano 8.000 zł. 
  
 
Dodatki mieszkaniowe 
We wrześniu br. z tytułu dodatku mieszkaniowego wypłacono  425 świadczenia  
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na kwotę 111.755,27 zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 430 rodzin narastająco 
w 2020 r. wydano 947.780,03 zł. 
 
Dodatek energetyczny 
We wrześniu br. , z tytułu dodatku energetycznego złożono 9 wniosków na łączną 
kwotę 354,30 zł. Narastająco w 2020r. wydano 4.855,08 zł. 
 
Stypendia szkolne 
We wrześniu br. złożono 9 wniosków na stypendia szkolne . 22 uczniów korzysta  
z pomocy. 
 
Zasiłki szkolne 
We wrześniu br. nie wypłacono świadczeń z tego tytułu. 
 
Karta Dużej Rodziny 
We wrześniu złożono 2 wnioski, a wydano 28,42zł, narastająco w 2020 r. wydano 
314,37zł 
 
Karta Senior 60+ 
We wrześniu wydano 4 karty (3 wnioski). Łączna ilość wydanych kart wynosi 
1.863szt. (1.450 wniosków). 
 
Karta Rodzinka 2+ 
We wrześniu br. wydano 4 kart (w tym okresie złożono 1 wniosek). Łączna ilość 
wydanych kart wynosi 1.912szt. (476 wniosków) 
 
Usługi opiekuńcze 
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone przez lekarza  
we wrześniu wykonywało 19 opiekunek dla 77 osób, zrealizowano 1.608 godziny 
usług, na obsługę zadania wydano 43.578,79 zł (środki własne). 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
we wrześniu 2020 r. wykonywała 1 opiekunka dla 3 osób, zrealizowano 39 godzin 
usług, na obsługę zadania wydano 1.365,00zł (środki zlecone). 
 
Domy Pomocy Społecznej 
We wrześniu 2020 r. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 
wydano 216.298,02 zł (co stanowi 7,80% planu na 2020 r.), narastająco od początku 
2020 roku wydano 1.981.025,61 zł (co stanowi 71,44% planu na 2020 r.).  
W ww. okresie poniesiono odpłatność za 87 osób przebywające w DPS, w tym  
w DPS Senior wydatkowano kwotę 39.170,86zł dla 21 osób. 
 
2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 08.09.2020 r.  do 12.10.2020 r. wyniosły 165.384,72 zł (łącznie od początku roku 
wyniosły 1.869.499,40 zł), co stanowi 66,53 % planowanych przychodów na rok 2020 
r. Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 08.09.2020 r. do 12.10.2020 r. wyniosły 789.534,31 zł (łącznie od początku roku – 
1.876.120,22 zł), tj. 65,67 % planowanych kosztów na rok 2020 r. 
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2.6. Muzeum Saturn. 
Na rok 2020 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.395.000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 1.145.000 zł,  w okresie sprawozdawczym otrzymana 
dotacja wynosiła 130.000 zł, koszty ogółem wyniosły 1.080.220 zł, a koszty 
poniesione za niniejszy okres sprawozdawczy wyniosły 105.508,01 zł. 
 
2.7. Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji. 
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2020r. do 10.10.2020r.  2.029.270,28 zł, 
co stanowi 47,79% planu wydatków ogółem (4.246.320,00), realizacja planu 
dochodów od 01.01.2020r. do 10.10.2020r. - 67.968,99 zł, tj. 89,66 % planu dochodu 
ogółem (75.800,00). 
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
UCHWAŁA NR XXVII/332/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 35/119 arkusz mapy 41, część działki nr 28/31 arkusz mapy nr 43, 

działkę nr 97/5 oraz cześć działki nr 97/4 arkusz mapy 20, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/333/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 54/11 arkusz mapy 13, działka nr 163/221 arkusz mapy 24, działka nr 

104/27 arkusz mapy nr 56, część działek nr 74, 76, 78 arkusz mapy 21, część działki 

nr 108 arkusz mapy nr 7, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/334/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 35/119 arkusz mapy 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,  

na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/335/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 54/13, działka nr 55/4 arkusz mapy 13, część działki nr 140/14 

arkusz mapy nr 20, część działki nr 248/11 arkusz mapy 22, część działki nr 56/15 

arkusz mapy nr 4, część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, część działki nr 108 

arkusz mapy nr 7, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

. 

UCHWAŁA NR XXVII/336/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 28/56, arkusz mapy nr 47, część działki nr 104/3 arkusz mapy nr 56, 

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/337/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 
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2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 125/4 arkusz mapy 56 oraz część działki nr 10/11 arkusz mapy nr 58, 

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/338/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 14/1 arkusz mapy 58 oraz część działki nr 125 arkusz mapy 50,  

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/339/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 93/26 arkusz mapy 18, część działki nr 4/60 arkusz mapy 31,  

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/340/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 108 arkusz mapy 7, część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, część 

działki nr 126/1 arkusz mapy 55, działkę nr 163/236 oraz część działki nr 163/268 

arkusz mapy 24, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/341/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako 

część działki nr 10/3 arkusz mapy nr 46, część działki nr 70/47 oraz działka nr 70/46 

arkusz mapy nr 57, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/342/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 23/11 arkusz mapy 47, w najem w drodze bezprzetargowej. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/343/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 23/5 arkusz mapy nr 23, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/342/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 23/11 arkusz mapy 47, w najem w drodze bezprzetargowej. 
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UCHWAŁA NR XXVII/344/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości fragmentu niezabudowanej działki oznaczonej numerem: 131/3 

arkusz mapy 25 o powierzchni około 0,2200 ha położonej przy ul. Gdańskiej  

w Czeladzi. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/345/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały  NR XLII/524/2017 Rady Miejskiej  

w Czeladzi z dnia 24 lipca 2017 r.  w sprawie zamiany części nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 8 arkusz mapy 58 o powierzchni około 400 m2 

położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi stanowiącej własność Gminy 

Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 43 arkusz mapy 24  

o powierzchni 253 m2 położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi 

stanowiącej współwłasność osób fizycznych . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/346/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości  niezabudowanej działki oznaczonej numerem 43 arkusz mapy 24  

o powierzchni 253 m2 położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi 

stanowiącej współwłasność osób fizycznych . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/347/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 23/5 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0720 ha 

położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/348/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości  zabudowanej działki oznaczonej numerem 38 arkusz mapy 17  

o powierzchni 0,2281 ha położonej przy ulicy Stanisława Staszica w Czeladzi. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/349/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości  niezabudowanej działki oznaczonej numerem 16/4 arkusz mapy 49 

o powierzchni 0,3775 ha położonej przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/350/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały  NR XXII/274/2020 Rady Miejskiej  

w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 87/1, 71/5  

arkusz mapy 25 o łącznej powierzchni 0,0804 ha położonych przy ul. Będzińskiej  

w Czeladzi. 
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UCHWAŁA NR XXVII/351/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30  

września 2020 r.w sprawie zamiany  nieruchomości oznaczonych numerami 

działek 8/15, 10/60 arkusz mapy 58  o łącznej powierzchni 0,0973 ha stanowiących 

własność Gminy Czeladź na nieruchomości oznaczone numerami działek 71/5, 

87/1 arkusz mapy 25, 19 arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 0,1043 ha 

stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/352/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30  

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 

numerem działki 42/10 arkusz mapy 6 o powierzchni 0,0457 ha położonej w okolicy 

ulicy Asfaltowej w Czeladzi . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/353/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r.  w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 

13/5, 13/6, 13/7, 13/8 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,2600 ha stanowiącej 

własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerami działek 14/1, 

15/1 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,3228 ha stanowiącą współwłasność 

osób fizycznych.  

 

UCHWAŁA NR XXVII/354/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 225 arkusz mapy 24 o powierzchni około 0,0800 ha 

położonej przy ulicy Lawendowej w Czeladzi . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/355/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 3/4 części prawa własności 

nieruchomości zabudowanej położonej na działce 211/1 arkusz mapy 30 przy  

ul. Strzeleckiej 28 w Czeladzi. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/356/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 91/4 arkusz mapy 15 o powierzchni około 0,1600 ha 

położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi . 

 

UCHWAŁA NR XXVII/357/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 

30września 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości  niezabudowanej działki oznaczonej numerem 88 arkusz mapy 2  

o powierzchni  0,0110 ha położonej przy ul. Przełajskiej w Czeladzi. 

 
Uchwała nr XXVII/363/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2020 rok – dokonano zmian w budżecie. 
 
Uchwała nr XXVII/362/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie 
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zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 – dokonano zmian  
w WPF. 
 
Uchwała Nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla 
terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK 86, nasypem kolejowym -   
w realizacji. 

 

4. Sprawy bieżące. 

4.1. Zamówienia publiczne. 

Urząd Miasta. 

Od początku 2020 roku w progach regulaminowych: 
- wszczęto 670 postępowań o sumarycznej wartości netto udzielonych zamówień           
2.208.296,35 zł.  
- unieważniono 3 postępowania. 
 
Podpisano ogółem 284 umowy  o sumarycznej wartości  netto 2.902.436,16 zł. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
 
- wszczęto 88 postępowań poniżej progu ustawowego. 
- podpisano 15 umów 
 
W trybie ustawowym  
- wszczęto postępowanie (przetarg nieograniczony) na „Przebudowa wewnętrznej 
instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne: nr 
1,2,3,4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Sportowej 12 w Czeladzi, nr 1 w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Sportowej 13 w Czeladzi,  nr 1,2,3,4 w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Sportowej 20 w Czeladzi”. Otwarcia ofert dokonano 
6.10.2020r, wpłynęły dwie oferty. Postępowanie w toku. 
 
- zakończono postępowanie (wolna ręka) na „Świadczenie usług w zakresie 
organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) dla mieszkańców gminy Czeladź w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 
grudnia 2020 r.” Wartość udzielonego zamówienia netto 191 212,11 zł. 
 
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 

10.09.2020r. zostały zawarte umowy w  postepowaniu p.n. „Dostawa wyposażenia 
meblowego w projekcie "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 
Rynek 22  w Czeladzi  z  zagospodarowaniem terenu" z następującymi 
wykonawcami: 
 
MAŁGORZATA MASŁOŃ EURO-MEBLE  ul. Ks.bp. Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 
Katowice  
z cenami: 
Część A- 3.444,00 zł brutto 
Część B- 63.037,50 zł brutto 
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Część D-4.108,20 zł brutto 
Część E- 2.041,80 zł brutto 
Część F – 29.151,00 zł brutto 
ARCON Systemy Meblowe Ewa Klein ul. Modelarska 18 40-142 Katowice w Części 
C z ceną: 12.275,40 zł brutto. 
 
21.09.2020r. rozstrzygnięto postepowanie p.n. „Dostawa sprzętu informatycznego  

w projekcie "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22  

z zagospodarowaniem terenu” w części B oraz C i wybrano ofertę Wykonawcy 

COMPRO Jolanta Olszewska,   ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice z cenami:  

Część B- 95.029,80 zł brutto 

Część C – 7.380,00 zł brutto 

24.09.2020r. zawarto umowy z w/w Wykonawcą. 

23.09.2020r. unieważniono postępowanie w części A, ponieważ oferta Wykonawcy 

nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

23.09.2020r. ponownie wszczęto w/w postępowanie w Części A. Jedyna oferta 

wpłynęła od Wykonawcy COMPRO Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-

400 Mysłowice z ceną 11.129,04 zł brutto. Dnia 06.10.2020r. zawarto umowę z w/w 

Wykonawcą.  

21.09.2020r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n.. ”Modernizacja dróg  

na terenie miasta Czeladź”.  

W  części A – Modernizacja nawierzchni ulic 3 Szyb i Stefana Batorego 
najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62 – 
070 Palędzie z ceną 298 811,17 zł brutto. 
W części B – Modernizacja nawierzchni ulicy Zielonej najkorzystniejszą ofertę złożył 
Wykonawca 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Miedziana 5, 40 – 321 
Katowice 98.573,17 zł brutto.  
W części C – Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. 
Wojkowickiej  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca P.P.H.U. „Libud” Liberda 
Spółka Jawna ul. Spacerowa 5a, 41 – 253 Czeladź z ceną 34.628,19 zł brutto, 
jednakże oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wadium, więc podlegała 
odrzuceniu z w/w postepowania. Kolejną najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył 
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Espri” Sp. z o.o. ul. Wiosenna 
47, 41 – 253 Czeladź z ceną 44.767,94 zł brutto.  
Trwa badanie dokumentów Wykonawców.  

23.09.2020r. ponownie wszczęto postepowanie p.n. „Dostawa samochodów 
ciężarowych do 3,5 tony oraz samochodu osobowo-dostawczego (kombivan)”.  
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył 
Wykonawca Prestige Auto Sp. z o.o., Aleja Krakowska 204, 02-219 Warszawa  
z ceną 67 070,00 zł brutto. Trwa badanie i ocena ofert Wykonawców.  
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23.09.2020r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Budowa ulicy Scheiblera  

w Czeladzi i „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z 

uzbrojeniem terenu (brownfield)”.  Do upływu terminu wpłynęło 10 ofert. Jako 

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca DROGOMAX Sp. z o.o. ul. Zagórska 133 

42-680 Tarnowskie Góry z ceną 3.673.248,52 zł brutto. Trwa badanie i ocena ofert.  

29.09.2020r. w postępowaniu p.n. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 

inwestycyjnych pod nazwą „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” i „Aktywizacja 

gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu 

(brownfield)” odrzucono ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych  

Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5,  44-200 Rybnik z ceną 93.357,00 zł brutto, ponieważ jej 

treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

09.10.2020r.  wezwano do złożenia dokumentów Wykonawcę  PROKOM 

Construction Sp. z o.o. ul. Reymonta 30/1,41-200 Sosnowiec, który złożył ofertę  

z ceną 169.125,00 zł brutto . Obecnie trwa badanie złożonych przez niego 

dokumentów.  

02.10.2020r. ponownie wszczęto postępowanie p.n. „Dostawa samochodów 
ciężarowych do 3,5 tony oraz samochodu osobowo-dostawczego (kombivan)”. Dnia 
15.10.2020r. odbędzie się otwarcie ofert w postępowaniu.  
 
05.10.2020r. wszczęto postepowanie p.n. System roweru miejskiego w Czeladzi  
w ramach projektu "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w Mieście 
Czeladź wraz przedsięwzięciami towarzyszącymi”. Termin składania ofert upływa 
dnia 15.10.2020r; jednakże z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi na 
pytania Wykonawców planuje się jego przesunięcie na dzień 19.10.2020r.  
 
Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza równowartości kwoty 
30.000 euro: w okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 
udzielono 25  zamówień ( 8 dostaw, 16 usług, 1 robota budowlana) na łączną  kwotę: 
netto:  182 106,77 zł, brutto: 223.991,32 zł . 
 
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Parku Grabek uwzględniającej 

podłączenie nowoprojektowanego Basenu, ul. Parkową, ul. Miłą  

oraz ul. Górniczą. 

Zakończono prace budowlano – montażowe. Rozpoczęto czynności odbiorowe. 

2. Wymiana sieci wodociągowej o średnicy 300 mm w ul. Będzińskiej  

w Czeladzi. 

Zakończono prace budowlano – montażowe. Dokonano odbioru końcowego 

wykonanych prac w dniu 30.09.2020r.   
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3. Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu  

i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudową  

i budową parkingów w Czeladzi, przy ul. Legionów w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Trwają prace budowlane. Dokumentacja projektowa została ukończona  

i dostarczona do siedziby Spółki. Wykonano 95% prac związanych z budową 

parkingu oraz ogrodzenia. Trwają prace związane z budową niecki basenu oraz 

brodzika.  

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  

wraz z przyłączami w ul. Niwa, Boguckiego, Bytomskiej i Kilińskiego  

w Czeladzi - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  

w ulicy Kilińskiego”. 

 W dniu 9.09.2020 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Rozpoczęły się prace 

budowlano – montażowe. Zabudowano 180 m wodociągu. 

Miejska Biblioteka Publiczna. 

W okresie międzysesyjnym od 09.09.2020 r. do 12.10.2020 r. udzielono 30 zamówień 
publicznych na kwotę: 39.339,34 zł netto, w tym: 25 dostaw na kwotę 25.501,34 zł 
netto 
w tym udzielono 2 zamówienia publiczne związane z zapobieganiem pandemii 
COVID -19 na kwotę (zakup maseczek i dozownika do dezynfekcji rąk) oraz 5 usług 
na kwotę 15.888 zł netto. 
 
Muzeum Saturn. 
Od 01.01.2020 r. do 12.10.2020 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano  
81 dostaw na kwotę 89.891,03 zł  netto, 83 usług na kwotę 132.182,92 zł netto. 
 
4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Czeladź wydał 29 zarządzeń. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W opisywanym okresie wydano 1.344 decyzji, w tym : 
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych – 255, 
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego – 116, 
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 378, 
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 74, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 26,      
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych – 3, 
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
   umarzające, bez rozpatrzenia – 42, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 1, 
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-  w sprawie uznania, odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań     
alimentacyjnych – 2, 
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 
Czeladzią – 9,  
-  w sprawach związanych z DPS „Senior” - 8 
- związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 28, 
- w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 358, 
- w sprawie zajęcia pasa drogowego –10, 
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 7, 
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji – 1, 
- o ustaleniu warunków zabudowy – 1, 
- na usunięcie drzew – 4, 
- w sprawie ewidencji ludności – 10, 
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 10. 
 
Ponadto wydano 1 postanowienie pozytywnie opiniujące wniosek o wydanie 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w ramach 
odzysku odpadów poprzez wypełnienie terenu niekorzystnie przekształconego 
zlokalizowanego w Czeladzi w rejonie ul. Szyb Jana.  
 
4.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 
5b,  można bezpłatnie korzystać z pomocy następujących specjalistów: 

• w sprawach przemocy domowej - poniedziałki od 15.00 do 18.00, 

• porady prawne - środy od 15.00 do 19.00, 

• konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - co drugi 
czwartek od 15.00 do 17.00, 

• konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - piątki od 16.00 
do 20.00. 

 
Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• wpłynęły 3 wnioski dot. osób nadużywających alkoholu o zastosowanie wobec 
nich obowiązku leczenia odwykowego, 

• odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, na których rozpatrzono łącznie 21 spraw osób nadużywających 
alkoholu, 

• skierowano 8 osób na badania do biegłych sądowych celem dokonania 
diagnozy  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opracowywania opinii 
psychiatryczno – psychologicznych, 

• zaopiniowano 4 wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
30 września br. w CUSiAL „Saturn” w Czeladzi zorganizowano „Tematyczne 
Podwieczorki” dla czeladzkich Seniorów. Tematem przewodnim były krzyżówki.  
Po spotkaniu seniorzy otrzymali nagrody. 
 
30 września br. na Placu Viannay'a w Czeladzi zorganizowano akcję pn. „Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć”, w ramach której przeprowadzone zostały bezpłatne badania 
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profilaktyczne tj.: analizy skóry głowy i włosów oraz badanie w kierunku raka skóry 
(„czerniaka”). Łącznie wykonano 82 badania. 
 
W październiku br. zakończyły się warsztaty pn. „Siła oddechu”, w ramach których 
uczestnicy poznali m.in. techniki radzenia sobie ze stresem, metody obniżenia 
ciśnienia krwi, sposoby na poprawę sprawności intelektualnej. Cykl warsztatów 
składał się z 5 systematycznych spotkań, które odbywały się w każdą środę w hali 
MOSiR. 
 
Miasto Czeladź zgłosiło swój udział w następujących programach i projektach: 

• Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021  
we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA. Program dotyczy 
organizacji jednej godziny zajęć dot. profilaktyki czerniaka dla uczniów klas VII 
i VIII. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów na 
temat raka skóry oraz nauczanie metod profilaktyki oraz samobadania. 

• „Profilaktyka raka jelita grubego – to w Tarnowskich Górach nic strasznego! III” 
– projekt realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.  
w Tarnowskich Górach, dofinansowany z funduszy europejskich. Projekt 
zakłada realizację bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców 
Czeladzi oraz szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka jelita grubego. 

 
W ramach trwania Programu Rodzinka 2+, rodziny korzystają z różnych ulg i rabatów 
oferowanych przez 48 partnerów. 
 
Realizowany jest lokalny Program Czeladzki Senior 60+, w którym uczestniczy  
76 podmiotów oferujących ulgi i rabaty. 
 
Systematycznie wysyłane są SMS /dla Seniora z informacjami o wydarzeniach dla 
nich które odbywają się w Czeladzi; 
 
Żłobek Miejski w Czeladzi 

Obecnie do Żłobka uczęszcza 81 dzieci. 

 
W Żłobku obchodziliśmy takie święta jak:  

✓ „Dzień Jabłka” 
✓ „Dzień Chłopaka”  
✓ „Pasowanie na Żłobkowicza”. 

 
Zakończono prace modernizacyjne strony internetowej żłobka.  
 
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
 
 Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czeladzi i skupia 28 członków( 25 kobiet i 3 mężczyzn) dysponujących 
dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny. 
Zajęcia cykliczne: 
- gry planszowe 
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacery, nording walking 
- zajęcia plastyczne, manualne 
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1. Powakacyjne spotkanie członków Klubu Seniora „ Wrzos” 
2. Zajęcia ruchowe przy muzyce 
3. Zajęcia muzyczne- „ Biesiadne szlagiery” wspólne śpiewanie 
4. Zajęcia -” Łamigówki, krzyżówki dla Seniorów” 
 
Dział Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 
 
Realizacja projektu pn. „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju” 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. 
 
W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" w okresie 
sprawozdawczym realizowano następujące działania: 

• Trening kompetencji rodzicielskich dla 15 osób  łącznie 40 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne 6 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo prawne 10 godzin; 
• Podczas zajęć grupowych została zapewniona opieka nad dziećmi oraz 

poczęstunek kawowy; 
• Uczestnicy projektu otrzymali jednorazowe bilety komunikacji miejskiej (zwrot 

kosztów dojazdu); 
• Zatrudnienie 2 asystentów rodziny, 
• Bieżąca promocja projektu. 

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

W zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 
w Placówce Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn”  brało udział 10 dzieci w wieku  
od 6 do 13 roku życia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 13:00 – 17:00. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia 
dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, 
zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. 
Dzieci mają zapewniony podwieczorek. 

 Wśród proponowanych zajęć, które odbywają się wg harmonogramu znajdują 
się zajęcia: arteterapeutyczne, z języka polskiego, z języka niemieckiego, sportowe, 
muzyczne oraz indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne oraz 
psychologiczne, a także program profilaktyczny „Kraina Świetlików”. Dodatkowo 
kadra zapewnia dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce, zabawy 
ruchowe z chustą Klanzy, gry zabawowe z elementami edukacji z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dzieci, zabawy podwórkowe, aktywny wypoczynek  
na świeżym powietrzu. 

4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
 
Przeprowadzono ogółem 311 interwencji. Nałożono ogółem 42 mandatów  karnych 
na kwotę 4.300 zł. Pouczono 113 osób. 
Wylegitymowano 311 osób. Skontrolowano 177 razy miejsca zagrożone 
występowaniem przestępstw. Wykonano 34 konwojów dokumentów i wartości 



15 | S t r o n a  
 

pieniężnych. Udzielono 30 razy  pomocy Wydz. UMC, innym jednostką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Doprowadzono: do miejsca zamieszkania - 2  osoby, do Komisariatu Policji  
w Czeladzi  1 sprawcę wykroczenia oraz 2 osoby nieletnie (w tym 1 osobę 
poszukiwaną), do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - 21  osób, do Pogotowia 
Ratunkowego - 3  osoby. 
 
4.6. Oświata i edukacja. 
Przygotowano „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2019/2020”. 
 
Przygotowywano wniosek w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 
Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji – 2020” 
 
Przygotowywano wstępnie projekt budżetu placówek oświatowych oraz wydziału  
na 2021 rok. 
 
Weryfikowano i przekazywano do Kuratorium Oświaty, a po uzyskaniu pozytywnych 
opinii zatwierdzano aneksy arkuszy organizacji szkół i przedszkoli (do końca 
września). 
 
Prowadzono nadzór nad poprawnością danych wprowadzanych przez placówki 
oświatowe do SIO. 
 
Wprowadzono dane do SIO wg stanu na dzień 30 września. 
 
Złożono wniosek rozliczający grant organizowany przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła", na kwotę 79 704,00 zł, w ramach 
którego zakupiono 40 sztuk laptopów przekazanych placówkom oświatowym. 
 
Zorganizowano ślubowanie dla 10 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego.  
 
Dokonano analizy wniosków o dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe złożonych przez szkoły podstawowe,  
złożono aktualizację wniosku o dotację podręcznikową do Kuratorium Oświaty  
w Katowicach, oraz zwrócono wojewodzie kwotę dotacji, równą różnicy, między 
kwotą otrzymaną, a kwotą wynikającą z aktualizacji. 
 
Na podstawie Uchwały NR XLIX/641/2018 z dnia 21 marca 2018 r. Rady Miasta 2 
rodziców zwolniono z opłaty w całości, za pobyt dziecka w przedszkolu  i 3 rodziców 
zwolniono z części opłaty, za pobyt dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę 
korzystania z wychowania  przedszkolnego poza czasem przeznaczonym  
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (na wniosek rodziców). 

Rozdysponowano i dostarczono do placówek oświatowych kolejną partię środków 
ochrony osobistej otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia (płyny dezynfekcyjne, 
maseczki, termometry bezdotykowe). 
 
Opracowano zestawienie zbiorcze środków ochronnych otrzymanych lub 
zakupionych przez placówki oświatowe od początku pandemii tj. od 12 marca do 11 
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września br. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 1 

• Jedna osoba świadczy pracę w ramach współpracy z PUP. 

• Planowa jest praca zgodna z corocznym kalendarzem w warunkach 
reżimowych. 

• Zorganizowano uroczyste obchody Dnia Chłopaka. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 

• W przedszkolu odbył się Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień 
Zwierząt. 

• We wrześniu odbyły się zebrania organizacyjne z rodzicami/opiekunami 
dzieci. 

• Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

• Przedszkole realizuje Program Nauczania Podstaw Programowania dla dzieci 
w wieku 5-7 lat (kodowanie), Program Nauczania Przedszkolnego  „KidSmart” 
(oprogramowanie IBM Kid Smart – bezpieczne i mądre korzystanie  
z komputera). 

 
Przedszkole Publiczne Nr 5 

• 18 września – obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 

• 23 września – udział dzieci w przedstawieniu teatralnym online „Kto tam” 
zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Bibliotekę Publiczną 
Gminy Pruszcz Gdański. 

• 28 września – próbna ewakuacja przedszkolaków z udziałem strażaków. 

• 30 września – obchody Dnia Chłopca w przedszkolu we wszystkich grupach 
wiekowych.   

• 1 października – spotkanie z Panią Jesienią – rozmowy, zabawy, tańce  
i konkursy. 

• Udział dzieci z grupy „Misie”, „Motylki”, „Biedronki” w konkursie plastycznym: 
„Jeż kolczasty zwierz” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 51  
w Sosnowcu. 

• Udział dzieci z grupy „Misie” w powiatowym konkursie recytatorskim 
„Milusińscy wierszem mówią”. 

• Spotkanie z Radą Rodziców. 

• Cykliczne zajęcia dydaktyczne w ogrodzie przedszkolnym – porządkowanie 
ogrodu, zbieranie suchych liści i części roślin, sadzenie nowych roślin, 
rozbudowa ścieżki dydaktycznej. 

 
Przedszkole Publiczne Nr 7 

• Obchody Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

• Powitanie jesieni. 

• Światowy Dzień Jabłka. 

• Obchody Dnia Chłopaka 2020. 

• Dalszy zakup środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz rękawic . 

• Ciągła i systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych, pomieszczeń, 
zabawek, wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekcyjnych itd. 
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Wdrażanie wszystkich pracowników przedszkola i dzieci do przestrzegania 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

• Przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z COVID19. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 

• W Przedszkolu jest 4 stażystów z  Urzędu Pracy z Będzina i Sosnowca - 3 
kobiety jako pomoc nauczyciela i 1 mężczyzna jako pomoc konserwatora. 

• Grupy świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

• Zajęcia związane ze sprzątaniem Świata. 

• Powitanie jesieni. 

• Dzień Chłopaka 2020.  

• Przystąpienie do 11 edycji projektu „Zdrowo jem więcej wiem”. 

• Ciągła i systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych, pomieszczeń, 
zabawek, wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekcyjnych itd. 

• Wdrażanie wszystkich pracowników przedszkola i dzieci do przestrzegania 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

• Przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z COVID19. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 10 
Sukcesy dzieci, przedszkola: 

• Otrzymanie certyfikatu za udział w EUROPE CODE WEEK 2020 ( Europejski 
Tydzień Kodowania). 

Informacje dodatkowe, wydarzenia: 

• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka i Dnia Chłopaka. 

• Powitanie jesieni – gry, zabawy i konkursy w grupach. 

• Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. 

• Przystąpienie do ogólnopolskich projektów i programów edukacyjnych: 
,,Zdrowo i sportowo”, ,,Hello ICE- Budimex dzieciom”, ,,Klub Mleczaka”. 

• Nawiązanie współpracy z przedszkolakami z Australii. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 

• IX – X 2020 – funkcjonowanie 5 grup przedszkolnych w reżimie sanitarnym  
w związku z pandemią Covid 19 zgodnie z wytycznymi MEN GIS MZ. 

• Dzień Przedszkolaka w poszczególnych grupach przedszkolnych. 

• Dzień Chłopaka w poszczególnych grupach przedszkolnych. 

• Zajęcia i zabawy sportowe, konkursy wiedzy o zdrowiu w grupach,  konkursy 
plastyczne, zajęcia ogrodnicze – pielęgnacja roślin ozdobnych i użytkowych w 
poszczególnych grupach wiekowych. 

• Dzień pluszowego misia – w reżimie sanitarnym – konkursy plastyczne, 
zabawy sportowe, degustacja miodu. 

• Kontakty z rodzicami w formie elektronicznej. 

• Indywidualne konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb, w wyznaczonych 
indywidualnie terminach. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Konkursy/zawody: 

• II miejsce w 1/4 finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt. 
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• IV miejsce w 1/4 finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży w sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców. 

• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych biegach 
przełajowych chłopców. 

• IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt. 

• I i III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych – szczebel miejski 
Pozostałe działania:  

• Udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym,, Emocja” wspierającym 
rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży org. Integrative Saturday 
School in Bristol. 

• Przystąpienie nauczyciela języka angielskiego do programu dla szkół  
do skutecznej nauki słówek ,,Instaling” oraz „Uniwersytet dzieci w klasie”. 

• Przystąpienie do projektu o tematyce społecznej ,,Praca projektowa. Jak 
realizować projekt? – patronat honorowy MEN. 

• Udział świetlicy szkolnej w Ogólnopolskim projekcie badawczo-rozwojowym 
,,Zdrowa klasa” -  budowanie właściwych zachowań prozdrowotnych wśród 
dzieci. 

• Przeprowadzenie 25.09.2020 r. „Dnia pustej klasy” – zajęcia przeprowadzono 
na łonie natury, na świeżym powietrzu. 

• Kontynuacja projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego z UE, 
wspierającego potencjał edukacyjny uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Sukcesy uczniów: 

• VIII miejsce w Finale Województwa Śląskiego w trójboju lekkoatletycznym 
chłopców – Igrzyska Dzieci. 

• X miejsce w Finale Województwa Śląskiego w czwórboju lekkoatletycznym 
dziewcząt – Igrzyska Dzieci. 

• II miejsce w miejskich igrzyskach młodzieży w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt. 

• I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach przełajowych 
dziewcząt.  

• II miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców. 

• I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w koszykówce 3x3 dziewcząt – 
organizator SP2.        

• I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w koszykówce 3x3 chłopców – 
organizator SP2.        

• II miejsce w miejskich igrzyskach młodzieży w koszykówce 3x3 dziewcząt – 
organizator SP2.       

• I miejsce w miejskich igrzyskach młodzieży w koszykówce 3x3 chłopców – 
organizator SP2. 

• I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w szachach – organizator SP2. 

• I miejsce w miejskich igrzyskach młodzieży w szachach – organizator SP2. 

• II miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt. 
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• IV miejsce w rejonowych igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt.                          

Informacje dodatkowe/wydarzenia: 

• Biblioteka szkolna uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, (Priorytet 3) w kwocie 15.000 zł, w tym 3000 zł wkład 
własny na zakup książek. 

• „NAKRĘTKOMANIA” W SZKOLE – WKRĘĆ SIĘ W AKCJĘ. W tym roku  
w SP2 zbieramy nakrętki na zakup szkolnej maskotki. 

• W dniach 18 i 21 września zorganizowano Narodowy Dzień Sportu – 
uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego prezentowali różne formy 
aktywności i gier, podczas lekcji plastyki przygotowywali plakaty pt.: „MÓJ 
ULUBIONY SPORT”, a  na informatyce prezentację „POLSCY 
OLIMPIJCZYCY”. 

• SP2 przyłączyła się do akcji wspierania polskich szkół, którą organizował 
MediaMarkt. 

• W dniu 23 września odbył się turniej o tytuł najsprawniejszego ucznia klas 3.  

• 3xR – „Ruch-Radość-Relaks”. 

• 26 września jest dniem, w którym Rada Europy zachęca Europejczyków  
do nauki języków obcych i zwraca uwagę na związane z tym korzyści. Z tej 
okazji w minionym tygodniu uczniowie klas I-VIII wspólnie z nauczycielami 
języków obcych uczestniczyli w szkolnych obchodach Europejskiego Dnia 
Języków. 

• 29 września 2020 roku biblioteka szkolna zaprosiła Grono Pedagogiczne  
do udziału w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania i przeczytania uczniom 
na swojej lekcji fragmentu wybranej przez siebie książki ze zbiorów własnych 
lub ze szkolnej biblioteki. 

• II MISTRZOSTWA SZKOŁY W RUMMIKUB. W dniu 6 października odbyły się 
w naszej szkole zawody w rummikub. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Osiągnięcia szkoły: 

• II miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży – sztafetowe biegi przełajowe 
chłopców. 

• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży – sztafetowych biegach 
przełajowych chłopców. 

• II miejsce w ćwierćfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców. 

• II miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – koszykówka 3x3 chłopców. 

• II miejsce w Miejskich Igrzyskach Dzieci – koszykówka 3x3 dziewcząt. 

• II miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży – koszykówka 3x3 dziewcząt. 
Informacje dodatkowe: 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

• Pasowanie na ucznia.   
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
Wydarzenia: 

• 15 września – Międzynarodowy Dzień Kropki. 
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• wrzesień – przystąpienie klas 2a i 3a do II edycji ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ – „Lekturki spod chmurki". 

• 21 września – udział w XV edycji ogólnopolskiego konkursu, polegającego  
na zebraniu przez szkołę starych, używanych, niepotrzebnych telefonów 
komórkowych w ramach Akcji Sprzątanie Świata 2020. 

• 21 września – przystąpienie klasy 1a do projektu edukacyjnego pt. "Przyroda  
z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?" (Uniwersytet Dzieci). 

• 22 września – przystąpienie klasy 1b do projektu "Lekcje z klasą. Jak 
odczytywać emocje?" (Uniwersytet Dzieci). 

• 25 września – Dzień Pustej Klasy. 

• 29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

• 30 września – Szkolne obchody Dnia Chłopaka. 

• 02 października – Światowy Dzień Uśmiechu. 

• 05 października – zajęcie II miejsca w zawodach miejskich – szachy dziewcząt 
i chłopców. 

• 05-06 października – próbne łączenie on-line z rodzicami na platformie 
Microsoft Teams połączone z konsultacjami. 

• Szkolenia rady pedagogicznej : „Uczeń z padaczką w szkole,  „ Uczeń 
niedosłyszący w szkole”. 

• Październik – przystąpienie szkoły do programów: Kubusiowi Przyjaciele 
Natury, Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

• Nawiązanie współpracy z radnym Miasta Czeladź Ł. Wesołowskim – zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów – gra w szachy. 

• Nawiązanie współpracy z radną Miasta Czeladź E. Frączek -zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów – gra w Rummikub. 

• październik – Pasowanie na Ucznia.  
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Konkursy: 

• I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży – sztafetowe biegi przełajowe 
chłopców – awans do zawodów powiatowych. 

• III miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży - sztafetowe biegi przełajowe 
dziewcząt. 

• VI miejsce w Finale Śląskiej Ligi Orlików o Puchar Marszałka Województwa 
Śląskiego. 

Projekty: 

• Szkoła przystąpiła do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego "Działaj z ImPETem". 

• Szkoła rozpoczęła realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 
„Emocja”. 

• Szkoła rozpoczęła zajęcia w ramach projektu Fundacji Orange Megamisja 
czyli edukacja cyfrowa w klasach 1-3, którego honorowym ambasadorem jest 
Grzegorz Kasdepke. 

• Trwa realizacja projektu międzynarodowego Erasmus plus „Eat healthy. Act 
responsibly”. 

• Rozpoczęła się realizacja Międzynarodowego projektu Erasmus plus 
Mythomania in Open Air Museums stworzonego przy współpracy ze szkołą 
koordynującą z Hiszpanii. 

Inne wydarzenia w życiu szkoły: 
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Biblioteka szkolna uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa (Priorytet 3) w kwocie 15 000 PLN, w tym 3 000 PLN stanowi wkład 
własny jednostki, na zakup książek. Celem głównym Programu jest wzmocnienie 
zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów 
bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych, zwiększenie dostępności 
książek w bibliotekach oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi  
i publicznymi. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Społeczne: 

• Przystąpienie klas II do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam  
z klasą lekturki spod chmurki”. 

• Przystąpienie do kampanii społecznej „Przytul dziecko”. 

• Przystąpienie klas III do projektu Kubusiowi przyjaciele natury. 

• Przystąpienie klas I do projektu Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

• Przystąpienie szkoły do projektu polskiej akcji humanitarnej „Wiem i działam”. 

• Przystąpienie szkoły do projektu edukacyjnego UNICEF-u „To (działa) My”. 
 

4.7. Kultura i sport. 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Na odnowionej, zewnętrznej ścianie budynku siedziby głównej MBP powstał mural 

nawiązujący do średniowiecznych skrybów. Mural wykonał znany czeladzki twórca 

murali Wojciech Walczyk. 

 W tym samym budynku czeladzkiej biblioteki została zainstalowana wrzutnia, 

która ma być udogodnieniem dla czytelników. Dzięki niej zwrot wypożyczonych 

książek będzie możliwy niezależnie od godzin pracy biblioteki. 

 Wokół Centrali Biblioteki trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu 

zielonego. Teren zostanie odpowiednio dożyźniony i obsadzony częściowo nową 

roślinnością  a istniejące rośliny zostaną przesadzone. 

 Czeladzka biblioteka nawiązała współpracę z serwisem Legimi oferującym bazę 

tysięcy ebooków, głównie różnego rodzaju powieści i literaturę popularną. Każdy 

zapisany czytelnik może bezpłatnie czytać książki w wersji elektronicznej na swoim 

czytniku, komputerze, laptopie, tablecie czy telefonie po wcześniejszym pobraniu 

kodu w bibliortece. 

 W Kopalni Kultury usunięte zostały skutki zalania w zakresie: wymiany paneli 

podłogowych, pomalowania 2 pomieszczeń oraz wymiany wkładów kasetonowych.  

Obecnie w Kopalni Kultury trwają prace remontowe w zakresie robót związanych  

z usunięciem nalotów wilgoci na ścianach działowych na poziomie piwnic.   

   

Biblioteka aktywnie współpracuje z : 
1. przedszkolami i szkołami miejskimi, 
2. Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi 
3. stowarzyszeniami z Czeladzi i Zagłębia: Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, 

Stowarzyszeniem Czeladź Biega, Polskim Towarzystwem Turystyczno-
Krajoznawczym w Sosnowcu organizując zajęcia, warsztaty, spotkania i odczyty. 
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Spotkania : 
- Góry błękitne : Marcina Grabińskiego podróż przez Australię – spotkanie 
podróżnicze online 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 1 spotkanie 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 2 spotkania 
- Dwójka z planszówką – od juniora do seniora – 3 spotkania (w ramach projektu 
Budżetu Obywatelskiego 2020 – Gry Planszowe w Twojej Bibliotece) 
 
Warsztaty : 
- Pirografia nie taka straszna jak się zdaje - warsztaty rękodzieła w ramach 
Czeladzkiego Koła Gospodyń Miejskich 
- Szyjemy torby nie tylko na zakupy - warsztaty rękodzieła w ramach Czeladzkiego 
Koła Gospodyń Miejskich 
 
Wystawy : 
- Kolorowy świat czterech łap – wystawa fotografii Iwony Belicy (15.09.2020 – 

09.10.2020) 
- Wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Familia" (12.10 – 06.11.2020) 
- Na marzenia nigdy nie jest za późno – wystawa malarstwa  Anny Gapińskiej 

(01.09.2020 – 31.10.2020) 
 
Wystawki okolicznościowe : 
- Rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda 
- Tydzień Książek Zakazanych 
 
Inne (w tym działania realizowane w mediach społecznościowych : Facebook, 
Instagram, Twitter, blogu wwwbiliotecefilii1.blogspot.) : 
- Stowarzyszenie Czeladź Biega – 1 spotkanie czlonków 
- Przyłapani na czytaniu zakazanych książek – komiks umieszczony na Facebooku 
Filii 1 
Promocja instytucji i miasta : 
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach bibliotecznych  

i zamieszczanych na łamach Echa Czeladzi i stronie internetowej oraz fb miasta 
- przygotowywanie relacji z wydarzeń bibliotecznych w mediach społecznościowych 
- aktualizacja strony internetowej Biblioteki 
- promocja wydarzeń bibliotecznych na Facebook’u 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 
Zajęcia/wykłady 09.09.2020 – 12.10.2020 
- Kurs tańca liniowego (on-line na żywo) – 5 spotkań 
- Wykłady dodatkowe i warsztaty (Kopalnia Kultury w Czeladzi) – 3 spotkania 
- Zajęcia z rehabilitantem (sala baletowa MOSiR) - 2 spotkania 
- Joga dla Seniora (Kopalnia Kultury w Czeladzi) - 6 spotkań 
 
Planowane wykłady: 
21.10.2020 r. - Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021, wykład: „Kultura 
dwudziestolecia międzywojennego : wdzięk, styl, szarm, szyk... gdy muzyka była 
jeszcze sztuką” mgr Oskar Jasiński - tenor, Kopalnia Kultury w Czeladzi; 
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28.10.2020 r. - „Czy żyjemy w cieplarni?” dr Armand Cholewka, GSW Elektrownia  
w Czeladzi 
 
- Kopalnia Kultury 
 
Wydarzenia: 
24.09.2020 r. - „Czwartek Kinomana” - seans filmu ”xABo. Ksiądz Boniecki” plus 
prelekcja prof. Kamilli Termińskiej 
26.09.2020 r. - poranek teatralny : Czerwony Kapturek 
28.09.2020 r. - warsztaty teatralne dla dzieci 
07.10.2020 r. - spotkanie organizacyjne UTW 
07.10.2020 r. - zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
 
Seanse kinowe dla dorosłych i dla dzieci: 
Ilość seansów dla dzieci: 9 
Ilość seansów dla dorosłych: 20 
Seanse planowane (w dniach 09.10 – 12.10.2020): 7 
 
Wynajmy: 
09.09.2020 – Szkolenie „Jak być liderem” w ramach projektu Zagłębie Aktywnego 
Seniora 
 
 
06.10.2020 - zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej mieszkańców  ul. Nowopogońskiej 
208  
A-C 
 
Dodatkowo w Kopalni Kultury w tym czasie odbyły się:  
zajęcia Jogi, zajęcia Tai Chi, badania profilaktyczne na Placu Viannaya w ramach 
działań Wydziału Polityki Społecznej. 
I. Czytelnictwo 
 
Do 30 września 2020 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 4.471 
czytelników, z czego 1.205 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili 
bibliotekę 38.521 razy, wypożyczyli 84.012 książki, udzielono im 3.445 informacji  
i udostępniono 4.422 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 2.054 płyt CD  
i zbiorów specjalnych oraz 930 kaset tzw. „książki mówionej”. Od początku roku  
z Internetu skorzystało 734 osób. 
 
Do 12 października 2020 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 2.776 wol. książek  
(z darów 809) o wartości 67.550,53 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 231 
egz. zbiorów specjalnych (audiobooki i gry planszowe) na kwotę  10.254,62 zł.  
Otrzymaliśmy środki z Budżetu Obywatelskiego na dwa zadania: 
 - Czeladzka Biblioteka Komiksów  : zakup komiksów na kwotę 16.000,00 zł.  
Do chwili obecnej zakupiono 475 wol. na kwotę  14.086,39 zł.  
 - Gry Planszowe w Twojej Bibliotece : zakup gier planszowych na kwotę  8.100,00 zł 
 Do chwili obecnej zakupiono 113 egz. na kwotę  8.088,11 zł. 
Otrzymaliśmy grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -  Priorytet 1 : Zakup nowości 
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wydawniczych dla bibliotek publicznych w kwocie 13.456,00 zł. Do chwili obecnej 
zakupiono : 82 wol. książek na kwotę  1.950,38 zł i 11 audiobooków na kwotę 233,43 
zł. 
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 12.10.2020 r. 
zawierała 128.571 opisów inwentarzowych. 
 
Muzeum Saturn. 
Informacje o organizowanych imprezach kulturalnych (z uwzględnieniem 
najważniejszych wydarzeń do dnia sesji) 
 
 
 
A. Wystawy  
Pałac pod Filarami:  
- 04.09.2020 – 30.10.2020 – „Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński  

w obiektywie okupanta” – wystawa powstała w oparciu  

o fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach. 

Wernisaż wystawy 09.09.2020.  

- 09.09.2020 – 31.10.2020 – „Orkiestro graj!”. Wystawa zewnętrzna dotycząca 

bogatej historii czeladzkich orkiestr dętych, prezentowana  

na placu im. Victora Viannaya w Czeladzi-Piaskach. 

- 09.09.2020 – 31.10.2020 – "Gdy w Czeladzi mieszkali Żydzi…". Wystawa 

zewnętrzna prezentowana na płycie czeladzkiego Rynku. 

- 06.11.2020 – 15.01.2121 – „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją 

sowiecką 1921 r.”. Wernisaż wystawy 06.11. 

 

 

- przygotowanie wystawy historycznej prezentowanej w Kamienicy Konarzewskich 

- przygotowanie wystawy historycznej zewnętrznej towarzyszącej odsłonięciu 

pomnika upamiętniającego bitwę na Saturnie w 1919 roku 

 

GSW „Elektrownia”: 

- 01.09.2020 – 03.10.2020 – wystawa rzeźby Tomasza Wenklara 

- 07.09.2020 – 30.09.2020 – wystawa  fotografii historycznej „Postaci z „Saturna”” 

- 26.10.2020 – 28.11.2020 – wystawa malarstwa Izabeli Josch 

 
 
B. Wykłady i prelekcje 
Pałac pod Filarami: 
- 06.11.2020  – wykład okolicznościowy prof. Dariusz Nawrota uświetniający 

wernisaż wystawy „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny 

z Rosją sowiecką 1921 r.” 

 

C. Inne wydarzenia organizowane w Muzeum Saturn 
Pałac pod Filarami: 
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- 25.09.2020 – promocja najnowszej publikacji Muzeum Saturn  

„W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie  

w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944” autorstwa 

Stefanii Lazar. 

GSW Elektrownia: 

- 26.09.2020  – XXI edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada 

 
D. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn 
- wydanie informatora muzealnego „Oficyna Saturnowska” 3/2020 
- wydanie publikacji „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie 

w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944” autorstwa Stefanii Lazar, 
poświęconej tematyce planów okupacyjnych wobec rejencji katowickiej w zakresie 
polityki przestrzennej, 

- prace związane z przygotowaniem Kalendarza Historycznego na 2021 rok, 
- prace nad folderem i wystawą zewnętrzną towarzyszącą odsłonięciu pomnika 

upamiętniającego bitwę na Saturnie w 1919 roku zaplanowanego na listopad, 
- prace nad uzupełnieniem treści i dodrukiem wydawnictw: "Osiedle patronackie 

Piaski. Historia i architektura" , "Kopalnia i osiedle robotnicze Saturn. Historia, 
architektura, ludzie". 

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

przybliżający historię, specyfikę oraz zabytki architektoniczne różnych miejscowości 

naszego regionu, 

- aktualizacja zamieszczonych na stronie internetowej informacji dotyczących 

czeladzian – ofiar II wojny światowej, 

 

 

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

Akademii Seniora 
 
G. Współpraca: 
- udział w projekcie „Wiki Zagłębie” wzorowanym na „Wikipedii” gromadzącym    

informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego), 

- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego działającym 

przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, 

- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,

  

- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, 

- współpraca z Instytutem Zagłębia oraz Muzeum w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej 

w temacie udziału Zagłębiaków w wojnie polsko-bolszewickiej 

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

następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-

u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl, 

- aktualizacja strony internetowej  Muzeum i GSW „Elektrownia”, 

- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u, 

- promowanie GSW „Elektrownia” za pomocą portalu Szlaku Zabytków Techniki, 

bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie” 

 
I. Inne: 
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek, 

- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów 

o działalności i planach Muzeum, 

- konserwacja zbiorów muzealnych. 

 

J.  
 
W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 218  osób.  
„GSW „Elektrownia” – 244 zwiedzających ogółem osób, z czego 244 zwiedzających 
indywidualnie. 
Liczba odwiedzin na Facebook’u Muzeum Saturn – 10 736 odbiorców.  
 
Wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum Saturn odbywają się w ścisłym 
reżimie sanitarnym.  
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował bądź był 
współorganizatorem następujących imprezy sportowych i spotkań okolicznościowych: 
 
24 – 26.09.2020 roku – Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach 
Klasycznych – organizator Śląski Związek Szachowy, 
 
25.09.2020 roku - Test Coopera 12’” – organizator TKKF Saturn Czeladź, MOSiR 
Czeladź 
 
27.09.2020 roku – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – organizator Szkoła 
Tańca Akcent 
 
04.10.2020 roku – Finał I Czeladzkiej Ligi Tenisa Ziemnego “Letnia Liga Singlowa 
2020” organizator MOSiR Czeladź, Czeladzka Akademia Tenisa 
 
10.10.2020 roku – Mistrzostwa Czeladzi w Jeździe na Rolkach pod patronatem 
Burmistrza Miasta Czeladź – organizator MOSiR Czeladź  
 
11.10.2020 roku – Grand Prix w Badmintonie – organizator MSZS 
 

 
Zawodnicy sekcji biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź wzięli udział w 
następujących imprezach sportowych na wyjeździe: 
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11.10.2020 roku – Mistrzostwa Polski i Śląska w Nordic Walking na dystansie 5000m 
– „Tarnowskie Góry 2020” – zawodnicy MOSiR TKKF Czeladź wywalczyli 2 złote 
medale w kat. Juniorów i Juniorek, 2 srebrne medale w kat. młodzików i 1 brązowy 
medal w kat. K 14 – 19 lat 
 
GÓRNIK PIASKI 
 
ZINA Klasa Okręgowa 2020/2021, grupa: śląska IV - II (Sosnowiec) 
 
12.09.2020 - Górnik Piaski - Górnik Wojkowice  - 0:5 
19.09.2020 - Ostoja Żelisławice - Górnik Piaski - 5:3 
26.09.2020 - Górnik Piaski - Niwy Brudzowice  - 1:3 
03.10.2020 - Źródło Kromołów - Górnik Piaski  - 2:1 
10.10.2020 - Górnik Piaski - Unia Ząbkowice  - 2:2 
 
CKS CZELADŹ 
 
Klasa A 2020/2021, grupa: Sosnowiec 
 
13.09.2020 - CKS Czeladź - AKS 1917 Niwka Sosnowiec - 2:0 
20.09.2020 - KS Preczów - CKS Czeladź  - 0:8 
26.09.2020 - CKS Czeladź - Iskra Psary  - 9:0 
03.10.2020 - Zagłębiak Tucznawa - CKS Czeladź - 1:5 
10.10.2020 - CKS Czeladź - MKS Poręba - 7:0 
05.09.2020 - Przemsza Okradzionów - CKS Czeladź - 1:2  
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami. 
 

• Nabycie działek: Działki 91, 95, 81/7 arkusz mapy 11 o łącznej pow. 

0,2401- działki drogowe na przedłużeniu ulic Kombatantów i Tuwima- 

nabycie w  formie darowizny.  

• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

wydano 131 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowana wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe  

w prawo własności - na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art 1. ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (Dz. U.z 2018 r. Poz. 1726 z późn. zm.) 

• Opłata jednorazowa: naliczono 85 opłat jednorazowych za przekształcenie 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

• Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty jednorazowej: wydano 81 zaświadczeń 

o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

• Nabycie: na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 39/1 i 40/1 k.m. 

54 zajęte pod ulicę Prosta w Czeladzi oraz złożono wniosek o nabycie  
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w drodze komunalizacji nieruchomości oznaczonej nr 45/5 i 45/6 k.m. 13 

położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi. 

• Sporządzone 2 Umowy, w tym: remont poszycia dachowego wraz z kominami 

na obiekcie w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz zabezpieczenie 

powierzchni dachu na budynku przy ul. 21 Listopada 10  - Dom Ludowy.  

• Wpłynęły zaległości czynszowe od najemców lokali mieszkalnych  

i użytkowych po byłym Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi  

w wysokości: 31 625,00 zł 

 

Opublikowano wykazy nieruchomości: 

 

• wykaz numer 74/2020 - dotyczącego zbycia nieruchomości gminnej 

oznaczonej numerami działek: 

• 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha; 85/4 arkusz mapy 2  

o powierzchni 0,0810 ha; 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha; 85/8 

arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901 ha; 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 

0,0896 ha; 85/11 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1062 ha; 85/12 arkusz mapy 

2 o powierzchni 0,1060 ha; wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie 

własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2. Cena wywoławcza 800.000,00 

zł. 

• wykaz numer 73/2020 - dotyczącego zbycia nieruchomości oznaczonej 

numerem działki: 6 arkusz mapy 28 o powierzchni 0,0459. cena wywoławcza 

60.000,00 zł. 

• wykaz numer 77/2020 - dotyczącego zbycia nieruchomości oznaczonej 

numerami działek 87/3 oraz 62/4 arkusz mapy 23, o łącznej powierzchni 

2,6034  ha, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej. Cena wywoławcza 

nieruchomości wynosi 4.500.000,00 zł.  

 
4.9. Ład i porządek – zieleń miejska. 
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
- naprawa ubytków dróg gminnych, 
- wyrównanie i utwardzanie dróg gruntowych, 
-  bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach, 
- bieżące naprawy uszkodzonych stopni schodów, 
- sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca, 
- uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych  
   pokryw studni w drogach, 
- bieżące utrzymanie transportu, 
- bieżący nadzór nad  cmentarzem komunalnym. 
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CTBS – ZBK Sp. Z o.o. 
Wspólnoty Mieszkaniowe 

• Firmy zatrudnione przez wspólnoty mieszkaniowe dbają o bieżące 

utrzymanie czystości na terenie budynków. 

Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  

• Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych  

• Bieżące porządkowanie terenów przyległych i przynależnych do budynków 

socjalnych na terenie miasta.  

5. Inne informacje. 
 

1. Trwają prace planistyczne nad opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”. 

 
2. Od dnia 1 do 15 października br. trwa w mieście jesienna akcja deratyzacji.  

 
3. Udzielono 9 dofinansowań do modernizacji źródła ciepła i do zastosowania 

odnawialnych źródeł energii. 
 

4. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na "Organizację  
i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2022r.".  

 
5. W dniach od 23 września do 6 października przeprowadzona została akcja 

zbierania odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” z nieruchomości 
jednorodzinnych. 

 

6. Do dofinansowania został wybrany wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na budowę obwodnicy Osiedla Piłsudskiego. Kwota 
dofinansowania to 4 838 577 zł.  Zostały wysłane dokumenty do podpisania 
umowy z Wojewodą. 

 

7. Do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek końcowy na rozliczenie 
„Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” 
na kwotę  1 046 452,94 zł. 

 

8. W dniu 15.09.2020r. otrzymaliśmy zaliczkę nr 3 dla projektu „Zintegrowane 
punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami 
towarzyszącymi” w kwocie 3 267 800,91 zł. 

 

Przeprowadzono remont instalacji ADM oraz WLZ klatki schodowej z montażem lamp z czujnikiem 

ruchu oraz wymiana starych rozdzielnic na korytarzu klatki nr 10 w budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 10-12. 
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W okresie sprawozdawczym w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano dodatkowe prace 

kominiarskie polegające m.in. na inwentaryzacji przewodów, na montażu nasad na przewody 

kominowe, udrożnieniu, frezowaniu oraz uszczelnieniu przewodów kominowych. 

Wykonano instalację domofonową w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szpitalna 24c. 

Zakończono malowanie klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 14-16. 

Wykonano dokumentację projektową na zadanie termomodernizacji budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Sportowej 10. 

W okresie sprawozdawczym trwają rozpoczęte prace termomodernizacyjne budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych przy ul. Sportowa 8, Tuwima 8,10,12 oraz Spółdzielcza 8,10,12. 

Wymieniono orynnowanie w budynku Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. 17 Lipca 1-

3-5 oraz 17 Lipca 13. 

Podczas okresu sprawozdawczego w budynkach wspólnot mieszkaniowych przeprowadzano drobne 

naprawy w częściach wspólnych nieruchomości polegające m.in. regulacji samozamykaczy, drzwi, 

elektrozaczepu, montaż samozamykacza, wymiana klamki, wkładki w drzwiach, doszczelnienie 

przyłączy gazowych. 

 

Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  

• Montaż ogrzewania elektrycznego na podczerwień w 4 lokalach.  

• Wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach.  

• Wymieniono 9 okien  

• Wymiana drzwi wejściowych do 2 lokali.  

• Remont  i przebudowa piecy kaflowych w 5 lokalach.  

 

Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł we wrześniu 2020 r. 

 
 

1. Ilość wody sprzedanej w m-cu: 

• Wrzesień 2020 r. – 103 452,00 m3  

2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. – 13 szt.  

3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 9 szt. 

4. Uzgodnienia projektów – 5 szt. 

5. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 7 szt. 

6. Warunki techniczne dla subliczników – 4 szt. 

 Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

ilość % udział Ilość % udział 

WRZESIEŃ 2020 83 897,00  84 16 010,00 16 
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7. Odbiory przyłączy wod-kan. – 52 szt. 

8. Określenie granic eksploatacji – 380 szt. (w tym 343 dla CSM Czeladź). 

9. Awarie wodociągowe – 11 szt. 

10. Awarie kanalizacyjne – 0 szt. 

11. Udrożnienia kanalizacji sanitarnej – 27 szt. 

12. Czyszczenie studni – 3 szt. 

13. Montaż subliczników – 6 szt. 

14. Wymiana wodomierzy głównych – 129 szt. 

15. Wymiana subliczników – 3 szt. 

16. Montaż nakładek radiowych – 33 szt. 

17. Montaż wodomierzy głównych – 14 szt. 

18. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 1 szt. 

19. Plombowanie subliczników – 4 szt. 

20. Likwidacja wodomierzy głównych – 2 szt. 

21. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 20 szt. 

22. Modernizacja odcinka wodociągu w ul. Zielonej PE ᴓ125 na dł. 220 mb  

wraz z przyłączami do budynków. 

23. Wymiana zasuwy wodociągowej przy ul. Polnej 7. 

24. Regulacja studni kanalizacyjnych w ul. Jagodowej – 2 szt. 

25. Regulacja skrzynek ulicznych na zasuwach wodociągowych w ul. Legionów 

i ul. Zielonej. 

26. Renowacja terenu : ul. Nowopogońska 9, Reymonta, Legionów, Piastowska, 

Ogrodowa i Zacisze. 

27. Do dnia 15.10.2020 r. prowadzona jest akcja deratyzacji w mieście. 

28. Płukanie końcówek na bieżąco. 

29. Korelacja sieci na bieżąco. 

30. Wdrożenie nowego systemu monitoringu obiektów należących do spółki. 

31. Zamontowano zbiornik retencyjny do odbioru ścieków w ul. Stawowej. 

32. Rozbudowano sterowanie pompowni w ul. Nowopogońskiej od ul. Stawowej. 

33. Zamontowano 3 pompę w w/w studni do odbioru ścieków. 

34. W trakcie wymiany jest pompa na studni Grodziecka. 

35. Wykonano test pompy z wirnikiem śrubowym w pompowni na ul. 

Nowopogońskiej. 
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Stan przedsiębiorców na dzień 1 października 2020 r. wg CEIDG wynosiła 2033 
podmiotów. 
W okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. dokonano 4 wykreśleń wpisów  

z CEIDG. Zarejestrowano 9 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 38 zmian. 

 

BURMISTRZ 

mgr Zbigniew Szaleniec 
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        Czeladź, dnia 10 listopada 2020r. 
 
DU - Or. 0057.7.2020 
 
 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 13 października 2020r. do 9 listopada 
2020r. 
 
1. Informacje ogólne. 
 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 31.10.2020 r. wynosiła 29.489 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 11 osób, w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 390 osób.  
 
1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy. 
Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 
31.10.2020 r. wyniosła – 771 osób (w tym 348 kobiet). Bez prawa do zasiłku 
pozostają 663 osoby (w tym 300 kobiet). Analogicznie na dzień 31.10.2019 r. liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 525 osób (w tym 264 kobiet). Bez 
prawa do zasiłku pozostawało 459 osób (w tym 224 kobiety). 
Liczba bezrobotnych ogółem zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 246 
osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększyła się o 84.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 204 osoby liczba bezrobotnych 
pozostających bez prawa do zasiłku. 
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Będzinie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 3 osoby skazane, wykonują kontrolowane nieodpłatne prace na cele 
społeczne. W Muzeum Saturn 13 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na 
cele społeczne. 
 
2. Wykonanie budżetu. 
2.1. Urząd Miasta  
Dochody budżetu miasta do 30.09.2020 r. zrealizowano w wysokości 142.330.811,33 
zł, co stanowi 71,04  % planu.  
Wydatki wykonano na kwotę 131.836.711,38 zł, tj. 62,38 % planu. 
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
30.09.2020 r. wyniosło 33.500.378,43 zł. 
 
2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wydatki wykonano na kwotę  34.085.934,43 zł, co stanowi 48,87% planu wydatków, 
a dochody zrealizowano w wysokości  365.186,35 zł, tj.  172,26%. planu dochodów. 
 
2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior. 
Wydatki wykonane na dzień 31.10.2020 r. wyniosły 2.120.013,81 tj. 78,87 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.363.194,89 zł.,  
co stanowi  66,66 % w stosunku do planu. 
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2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W okresie 01.10.2020r. - 31.10.2020r. w zakresie zadań własnych  wypłacono 3.548 
świadczenia dla 751 osób na kwotę 171.758,92zł, która stanowi 7,06% rocznego 
planu wydatków na 2020r. Narastająco od początku 2020r. Wydano 1.821.688,49zł, 
tj. 67,89% rocznego planu wydatków. 
 
Świadczenia Rodzinne 
 Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację 
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego  wydano kwotę   
572.525,77zł. 
  
 Od początku 2020 roku wydano kwotę 5.565.361,85zł, co stanowi 82,82% 
planowanych wydatków na 2020 rok. 
 W ww. okresie wypłacono 2.098 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 
i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz 
świadczenia rodzicielskiego dla 1.005 osób. 
  
 Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 wydano kwotę 98.224,21zł. 
  
 Od początku 2020 roku wydano kwotę 1.092.367,20zł, co stanowi 75,86% 
planowanych wydatków na 2020 rok 
 W ww. okresie wypłacono 221 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 164 osób. 
 
 Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
we wrześniu na realizację świadczeń wydano kwotę 2.239.452,58 zł.  
 Od początku 2020 roku wydano kwotę 22 381 650,64zł, co stanowi 82,94% 
planowanych wydatków na 2020 rok. 
W ww. okresie wypłacono 4.499 świadczeń 500+. 
 
 Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 
w okresie międzysesyjnym  wypłacono 156 świadczeń na kwotę 46.650,00zł.  
 Od początku 2020 roku wydano 875.400,00zł. 
 
 Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
w okresie międzysesyjnym  nie przyznano decyzji, ani też nie poniesiono kosztów. 
 Od początku 2020 roku wydano 8.000zł. 
  
Dodatki mieszkaniowe 
 
W październiku br., z tytułu dodatku mieszkaniowego wypłacono  431 świadczenia  
na kwotę 115.042,38zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 428 rodzin narastająco 
w 2020r. wydano 1 062 822,41zł. 
 
Dodatek energetyczny 
W październiku 2020 r. z tytułu dodatku energetycznego złożono 3 wnioski na łączną 
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kwotę 518,35zł, narastająco w 2020r. wydano 5.373,43zł. 
 
 
Stypendia szkolne 
W październiku br. nie złożono wniosków na stypendia szkolne . 
 
Zasiłki szkolne 
W październiku br. zasiłków nie wypłacano. 
 
Karta Dużej Rodziny 
W październiku br. wydano 83,83 zł, narastająco w 2020r. wydano 398,20 zł. 
 
Karta Senior 60+ 
W październiku 2020 r. wydano 2 karty (1 wniosek). Łączna ilość wydanych kart 
wynosi 1.865szt. (1.451 wniosków) 
 
Karta Rodzinka 2+ 
W październiku 2020 r. wydano 4 kart (w tym okresie złożono 1 wniosek). Łączna 
ilość wydanych kart wynosi 1.916 szt. (477 wniosków) 
 
Usługi opiekuńcze 
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone przez lekarza      
w październiku br. wykonywało 21 opiekunek dla 79 osób, zrealizowano 1.921,5 
godziny usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 49.789,09zł (środki własne). 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w październiku br. wykonywała 1 opiekunka dla 3 osób, zrealizowano 38  godzin 
usług. 
W ww. okresie na obsługę zadania wydano 1 330,00zł (środki zlecone). 
 
Domy Pomocy Społecznej 
W październiku br. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 
wydano 217.173,57zł (co stanowi 7,83% planu na 2020r.). Narastająco od początku 
2020 roku wydano kwotę 2.198.199,18 zł (co stanowi 79,27% planu na 2020r.).  
W ww. okresie poniesiono odpłatność za 88 osób przebywające w DPS, w tym  
w DPS Senior wydatkowano 36.393,29zł dla 22 osób. 
 
2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 
13.10.2020 r.   do 05.11.2020 r. wyniosły 281.909,83 zł (łącznie od 01.01.2020 do 
05.11.2020 – 2.151.409,23 zł),  co stanowi 77,38 % planowanych przychodów na rok 
2020 r. 
 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 
13.10.2020 r.   do 05.11.2020 r. wyniosły 215.674,17 zł (łącznie od 01.01.2020 do 
05.11.2020 – 2.091.794,39 zł),  co stanowi 73,72 % planowanych kosztów na rok 
2020 r. 
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2.6. Muzeum Saturn. 
 
Na rok 2020 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.395.000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 1.210.000 zł,  w okresie sprawozdawczym otrzymana 
dotacja wynosiła 65.000 zł, koszty ogółem wyniosły 1.132.968,47 zł, a koszty 
poniesione za niniejszy okres sprawozdawczy wyniosły 52.748,47 zł. 
   
2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.  2.965.789,36 zł. 
co stanowi 69,84% planu wydatków ogółem (4.246.320,00) 
wykonanie planu dochodów od 01.01.2020r. do 10.11.2020r. 78.109,41 zł 
co stanowi 103,05 % planu dochodu ogółem (75.800,00)  
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
 
Uchwała Nr XXIX/371/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 października 2020r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora   -   
w realizacji. 
Uchwała nr XXIX/368/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. – dokonano zmian w budżecie 
Uchwała nr XXIX/367/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2020 r. 
w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 – 
dokonano zmian w WPF. 
 
4. Sprawy bieżące. 
4.1. Zamówienia publiczne. 
Urząd Miasta. 
Od początku 2020 roku w progach regulaminowych: 
- wszczęto 726 postępowań o sumarycznej wartości netto udzielonych zamówień 2 
395 298,82 zł.  
- unieważniono 3 postępowania. 
 
Podpisano ogółem 307 umów o sumarycznej wartości  netto 3 212 579,42 zł. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
 
- wszczęto 56 postępowań poniżej progu ustawowego. 
- podpisano 23 umowy 
 
W trybie ustawowym   
- wszczęto postępowanie (przetarg nieograniczony - Progi Unijne) na „Świadczenie 
usług w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Czeladzi w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 
Postępowanie w toku. Termin składania ofert 30.11.2020. 
 
- zakończono postępowanie (przetarg nieograniczony) na „Przebudowa wewnętrznej 
instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne: nr 
1,2,3,4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Sportowej 12 w Czeladzi, nr 1 w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Sportowej 13 w Czeladzi,  nr 1,2,3,4 w budynku 
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wielorodzinnym przy ul. Sportowej 20 w Czeladzi”. Wartość udzielonego zamówienia 
netto 149.605,98 zł.  
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.  
13.10.2020r. rozstrzygnięto postępowanie p.n. „Dostawa samochodu osobowo-
dostawczego (kombivan)” i wybrano ofertę Wykonawcy Prestige Auto Sp. z o.o., 
Aleja Krakowska 204, 02-219 Warszawa z ceną 67 070,00 zł brutto. 20.10.2020r. 
zawarto umowę z w/w Wykonawcą. 
 
14.10.2020r. rozstrzygnięto postępowanie p.n. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 
dla zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi”  
i „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem 
terenu (brownfield)” i wybrano ofertę Wykonawcy  PROKOM Construction Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 30/1,41-200 Sosnowiec, który złożył ofertę z ceną 169.125,00 zł brutto. 
22.10.2020r. zawarto umowę z w/w Wykonawcą. 
15.10.2020r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu p.n. „Dostawa samochodu 
ciężarowego do 3,5 tony”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert. Jako 
najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca BUDMAT AUTO Sp. z o.o. ul. Bielska 67 
09-400 Płock z ceną 165 890,00 zł brutto. Dnia 05.11.2020r. rozstrzygnięto 
postępowanie i wybrano ofertę w/w Wykonawcy. 12.11.2020r. zostanie zawarta 
umowa z w/w Wykonawcą. 
 

26.10.2020r. wszczęto postępowanie p.n. Zamówienie z wolnej ręki - Remont 
chodników zlokalizowanych przy ulicy Trznadla w Czeladzi. Dnia 29.10.2020r. odbyły 
się negocjacje z zaproszonym Wykonawcą tj. Zakładem Robót Komunalnych „BUD-
KOM” Sp. z o., Sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź. Wykonawca zaoferował 
wykonanie zamówienia za kwotę 69.980,38 zł brutto, która została zaakceptowana 
przez Zamawiającego. Dnia 04.11.2020r. zawarto umowę z w/w Wykonawcą. 

 
28.10.2020r. rozstrzygnięto postępowanie p.n.. ”Modernizacja dróg na terenie miasta 
Czeladź”.  
W  części A – Modernizacja nawierzchni ulic 3 Szyb i Stefana Batorego wybrano 
ofertę Wykonawcy Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie z ceną 
298 811,17 zł brutto. 
06.11.2020r. została zawarta umowa z w/w Wykonawcą. 
 
W części B – Modernizacja nawierzchni ulicy Zielonej wybrano ofertę Wykonawcy 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Miedziana 5, 40 – 321 
Katowice 
98 573,17 zł brutto. Dnia 03.11.2020r. została zawarta umowa z w/w Wykonawcą. 
W części C – Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. 
Wojkowickiej  wybrano ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„Espri” Sp. z o.o. ul. Wiosenna 47, 41 – 253 Czeladź z ceną 44 767,94 zł brutto.  
03.11.2020r. została zawarta umowa z w/w Wykonawcą. 
 
 
30.10.2020r. odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu p.n. System roweru 
miejskiego w Czeladzi w ramach projektu "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-
R/A-R w Mieście Czeladź wraz przedsięwzięciami towarzyszącymi”. Do upływu 
terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy Konsorcjum Firm: Orange 
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Polska S.A. – Lider Konsorcjum Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Roovee 
S.A. – Członek Konsorcjum ul. Ryżowa 33a/lok. 7 02-495 Warszawa  z ceną 552 
263,85 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.  
 
 
02.11.2020r. wszczęto postępowanie p.n. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego". Dnia 
10.11.2020r. odbędzie się otwarcie ofert w postępowaniu.  
 
02.11.2020r. wszczęto postępowanie p.n. „Budowa obwodnicy Osiedla 
Piłsudskiego". Dnia 17.11.2020r. odbędzie się otwarcie ofert w postępowaniu.  
 
Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza równowartości kwoty 
30.000 euro 
 
W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono 19 usług 
oraz 5 dostaw na łączną kwotę: netto:  117.663,12 zł, brutto: 144.725,64 zł. 
 
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Parku Grabek uwzględniającej 
podłączenie nowoprojektowanego Basenu, ul. Parkową, ul. Miłą  
oraz ul. Górniczą. 
Zakończono prace budowlano – montażowe. W dniu 15.10.2020 r. zakończono 
czynności odbiorowe. 
 
2. Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu  
i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudową  
i budową parkingów w Czeladzi, przy ul. Legionów w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. 
Trwają prace budowlane. Wykonano 99% prac związanych z budową parkingu oraz 
ogrodzenia. Wykonawca przygotowuje dokumentację dla zakończenia budowy 
parkingu i ogrodzenia. Trwają prace związane z budową niecki basenu oraz 
brodzika.  
 
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  
wraz z przyłączami w ul. Niwa, Boguckiego, Bytomskiej i Kilińskiego  
w Czeladzi - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Kilińskiego”. 
Prowadzone są prace budowlano – montażowe. Zabudowano 420 m ciągu głównego 
sieci wodociągowej oraz wykonano przyłącza do budynków na wybudowanym 
odcinku. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
W okresie międzysesyjnym od 13.10.2020 r. do 06.11.2020 r. udzielono 62 
zamówień publicznych na kwotę: 99.494,35 zł netto, w tym: 35 dostaw na kwotę 
44.111,34 zł netto oraz 27 usług na kwotę 55.383,01 zł netto. 
 
Muzeum Saturn. 
Zarejestrowano 84 dostaw na kwotę 107.494,24 zł.  netto, 85 usług na kwotę 
132.777,34 zł. netto, 2 roboty budowlane na kwotę 40.314,55 netto. 
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4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 20 zarządzeń. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W opisywanym okresie wydano 1.003 decyzji, w tym: 
  
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych – 155, 
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego – 41, 
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 324, 
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 83, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 18,      
-  w sprawie odmowy przyznania funduszu alimentacyjnego – 1, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych – 1, 
-  w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych – 2, 
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
   umarzające, bez rozpatrzenia – 17, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych -4 
-  w sprawie uznania, odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych – 3, 
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 
Czeladzią -                  6, 
-  w sprawach związanych z DPS „Senior” – 4, 
- w sprawie ewidencji ludności – 10, 
- zezwalające na prowadzenie działalności TAXI – 3, 
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 15, 
- w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 275, 
W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie 
międzysesyjnym wydano 35 decyzji, tj.: 
-   33 przyznające 
-       2 odmowne, 
- na usunięcie drzew – 2, 
- zmieniająca termin nasadzeń zastępczych – 1. 
 
4.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 
5b, można bezpłatnie korzystać z pomocy następujących specjalistów: 

• w sprawach przemocy domowej: 
➢ poniedziałki od 15.00 do 18.00 – do 31.10.2020 r.  
➢ poniedziałki od 16.00 do 19.00 – od 02.11.2020 r.  

• porady prawne - środy od 15.00 do 19.00, 

• konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - czwartki od 
15.00 do 17.00, 

• konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - piątki od 16.00 
do 20.00. 
Ze względu na trwającą w kraju pandemię wywołaną COVID-19, od 15.10.2020 r. 
konsultacje udzielane są telefonicznie 
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Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• wpłynął 1 wniosek dot. osoby nadużywającej alkoholu o zastosowanie wobec 
niej obowiązku leczenia odwykowego, 

• odbyło się 1 posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, na którym rozpatrzono 12 spraw osób nadużywających alkoholu, 

• skierowano 4 osoby na badania do biegłych sądowych celem dokonania 
diagnozy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opracowywania opinii 
psychiatryczno – psychologicznych, 

• sporządzono i wysłano 4 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie 
obowiązku leczenia odwykowego w specjalistycznych placówkach leczenia 
uzależnień, 

• sporządzono 3 pisma dot. osób nadużywających alkoholu do Prokuratury 
Rejonowej w Będzinie, 

• zaopiniowano 5 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Miasto Czeladź bierze udział w następujących programach i projektach: 

• Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021  
we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA. Program dotyczy 
organizacji jednej godziny zajęć na temat profilaktyki czerniaka dla uczniów klas VII  
i VIII Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości 
uczniów na temat raka skóry oraz nauczanie metod profilaktyki oraz samobadania. 

• „Profilaktyka raka jelita grubego – to w Tarnowskich Górach nic strasznego! 
III” – projekt realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.  
w Tarnowskich Górach, dofinansowany ze funduszy europejskich. Projekt zakłada 
realizację bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Czeladzi oraz 
szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka jelita grubego. 
 
W ramach lokalnych działań profilaktycznych oraz Programu Profilaktycznego 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 30 października 2020 r. w godzinach  9:00 - 
17:00 zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 
lat. Badania wykonywała Firma Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Z badań skorzystało 
31 kobiet.  
 
23 października br. w Kopalni Kultury w Czeladzi odbyły się zajęcia Tai Chi dla 
czeladzkich seniorów. 
 
W ramach trwania Programu Rodzinka 2+, rodziny korzystają z różnych ulg i rabatów 
oferowanych przez 48 partnerów. 
 
Realizowany jest lokalny Program Czeladzki Senior 60+, w którym uczestniczy  
76 podmiotów oferujących ulgi i rabaty. 
 
Systematycznie wysyłane są SMS /dla Seniora z informacjami o wydarzeniach, które 
odbywają się w Czeladzi. 
 
Żłobek Miejski w Czeladzi 
Obecnie do Żłobka uczęszcza 80 dzieci. 
 
W Żłobku w okresie międzysesyjnym obchodzono takie święta jak:  

• 26 października 2020 r. „Dzień dyni” 
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• „Dzień Niepodległości” 

• „Dzień pluszowego misia”  
 
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
 
 Klub Seniora „Wrzos” dziala 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. 
 Zajęcia cykliczne: 
- gry planszowe 
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacery, nording walking 
- zajęcia plastyczne, manualne 
 
1. Zajęcia muzyczne- „ Piosenki naszej młodości” wspólne śpiewanie. 
 
 
Dział Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 
 
Realizacja projektu pn. „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju” 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. 
 
W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" w okresie 
sprawozdawczym realizowano następujące działania: 
• Trening kompetencji rodzicielskich dla 15 osób  łącznie 40 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne 20 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo prawne 10 godzin; 
• Podczas zajęć grupowych została zapewniona opieka nad dziećmi oraz 
poczęstunek kawowy; 
• Uczestnicy projektu otrzymali jednorazowe bilety komunikacji miejskiej (zwrot 
kosztów dojazdu); 
• Zatrudnienie 2 asystentów rodziny 
• Przeprowadzono 5 godzin superwizji pracy asystentek rodziny; 
• Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu; 
• Bieżąca promocja projektu. 
 
W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży” 
W zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 
w Placówce Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn”  brało udział 10 dzieci w wieku  
od 6 do 13 roku życia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 13:00 – 17:00. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia 
dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, 
zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. 
Dzieci mają zapewniony podwieczorek.   
Wśród proponowanych zajęć, które odbywają się wg harmonogramu znajdują się 
zajęcia: arteterapeutyczne, z języka polskiego, z języka niemieckiego, sportowe,  
z robotyki, muzyczne oraz indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne oraz 
psychologiczne, a także program profilaktyczny „Kraina Świetlików”. Dodatkowo 
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kadra zapewnia dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce, zabawy 
ruchowe z chustą Klanzy, gry zabawowe z elementami edukacji z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dzieci, zabawy podwórkowe, aktywny wypoczynek  
na świeżym powietrzu. 
   
4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
 
Przeprowadzono ogółem 149 interwencji. Nałożono ogółem 28 mandatów  karnych 
na kwotę 2.050 zł, w tym: z Art. 431 ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości  
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi - 3 na kwotę 300 zł, z Art.77 KW brak dozoru nad 
psem - 1 na kwotę 200 zł, z Art.90 KW utrudnienie, blokowanie ruchu na drodze 
publicznej - 4 na kwotę 400 zł, z Art.91 KW zanieczyszczenie jezdni - 2 na kwotę 200 
zł, z Art.96 §3 KW niewskazanie kierującego pojazdem - 16 na kwotę 850zł, z Art.145 
KW zanieczyszczenie miejsca publicznego - 2 na kwotę 100zł. 
Pouczono 46 osób. Skierowano 1 wniosek do Sądu. Wylegitymowano 76 osób. 
Skontrolowano 115 razy miejsca zagrożone występowaniem przestępstw.  
Wykonano 13 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 11 razy 
pomocy Wydz. UMC i innym jednostką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Doprowadzono do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu 8 osób. 
 
4.6. Oświata i edukacja. 
 
Złożenie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozliczenia projektu grantowego 
"Zdalna Szkoła+", w ramach którego zakupione zostały 44 sztuki laptopów. 
 
Przygotowanie oraz złożenie wniosku do 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji – 2020”.  
 
Organizacja,14 października 2020 r., uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta, 
podczas którego 6 nauczycieli,  złożyło ślubowanie w związku z uzyskaniem awansu 
na nauczyciela mianowanego. 
 
Kontynuacja działań, z ich dostosowaniem do aktualnych obostrzeń i z zachowaniem 
reżimu sanitarnego,  dot. świadczeń ogólnostomatologicznych w zakresie 
profilaktycznych świadczeń oraz w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów 
czeladzkich szkół podstawowych w ramach realizacji założeń Ustawy o opiece 
zdrowotnej nad uczniami. 
 
Zakup upominków (gry edukacyjne) dla klas pierwszych szkół podstawowych, które 
zostaną przekazane uczniom w związku z uroczystościami ślubowania i pasowania 
pierwszoklasistów  
na ucznia. 
 
Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2019/2020. 
 
Wstępne przygotowywanie projektu budżetu placówek oświatowych oraz Wydziału 
Edukacji i Polityki Społecznej na rok 2020. 
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Prowadzenie nadzoru nad poprawnością danych wprowadzanych przez placówki 
oświatowe do SIO. 
 
Przygotowywanie decyzji o zawieszeniu zajęć w placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Czeladź na wniosek dyrektora na podstawie opinii 
sanepidu. 
 
Ciągły nadzór nad zapotrzebowaniem i realizacją zapatrzenia w środki ochrony przez 
placówki. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 1 

• Zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

• Zorganizowano obchody Światowego Dnia Mycia Rąk. 

• Zorganizowano Dzień Dyni. 

• Udział w IX Festiwalu Wokalnym "Mikrofon MOK I Ty" Wojkowice 2020. 

• Udział w Powiatowym konkursie recytatorskim  dla przedszkolaków 
"Milusińscy wierszem mówią" organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Będzinie. 

• Udział w akcji Szkoła Pamięta organizowanej przez MEN. 

• Praca w przedszkolu odbywa się stacjonarnie z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

• 1 osoba odbywa w przedszkolu staż. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 

• Organizacja w przedszkolu Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Mycia Rąk. 

• Przystąpienie w październiku do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

• Udział przedszkola w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

• Realizacja przez przedszkole Programu Nauczania Podstaw Programowania 
dla dzieci w wieku 5-7 lat (kodowanie), Programu Nauczania Przedszkolnego  
„KidSmart” (oprogramowanie IBM Kid Smart – bezpieczne i mądre korzystanie  
z komputera). 
 
Przedszkole Publiczne Nr 5 

• Prowadzono prace badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem 
lup i mikroskopów. 

• Prowadzono prace gospodarczo- porządkowe w ogrodzie przedszkolnym. 
Grabienie liści, usuwanie chwastów oraz zwiędłych części roślin. 

• Objęcie przedszkola nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w związku  
z kontaktem z osobami chorymi na Covid 19. 

• Objęcie-27.10.2020 r.- kwarantanną 3 nauczycieli oraz 1 woźnej oddziałowej 
w związku z pozytywnym wynikiem testu 1 nauczycielki. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 7 

• Udział w przedstawieniu on-line Teatru Skrzat: „Przygody Okruszka”. 

• Promowanie zdrowego odżywiania „Robimy zdrowe kanapki”. 

• Obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk, Światowy Dzień Uśmiechu, 
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, Dzień Drzewa – zajęcia proekologiczne o roli  
i znaczeniu drzew w przyrodzie. 
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• Poznajemy nową porę roku – projekcja filmu multimedialnego: „Jesień  
w przyrodzie”. 

• Dalszy zakup środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz rękawic. 

• Ciągła i systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych, pomieszczeń, 
zabawek, wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekcyjnych itd. Wdrażanie 
wszystkich pracowników przedszkola i dzieci do przestrzegania wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 

• Dostosowano procedury zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

• Zaplanowano organizację „Pasowania na Przedszkolaka” w formie on-line. 

• Praca stacjonarna nauczycieli, w siedmiu grupach (3 latki i 5 latki na filii) oraz 
(4 latki A, 4 latki B, 5 latki, 5/6 latki oraz 6 latki – w budynku głównym). 

• Organizacja wszystkich imprez w grupach z przestrzeganiem norm 
sanitarnych (Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka, Sprzątanie 
Świata). 

• Udział w konkursach, w bezpiecznej formie, przesyłając prace lub nagrania 
(m.in. Konkurs Recytatorski organizowany przez PMDK w Będzinie, Konkurs 
Plastyczny). 

• Doposażono bazę przedszkola w niezbędnie środki higieniczno-sanitarne 
potrzebne w walce z koronawirusem. 

• W przedszkolu staż odbywają 4 osoby (jedna z PUP w Sosnowcu oraz  
3 osoby z PUP w Będzinie) – trzy Panie jako Pomoc Nauczyciela oraz jeden Pan 
jako Pomoc Konserwatora. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 10 

• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Drzewa, Dnia Makaronu. 

• Korespondencja mailowa z przedszkolem w Sydney. 

• Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”. 

• Udział w konkursie profilaktycznym w ramach walki z wszawicą. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 

• X – XI 2020 – funkcjonowanie 5 grup przedszkolnych. 

• Organizacja Dnia drzewa, Dnia dyni. 

• Organizacja Dnia pluszowego misia – konkursy plastyczne, zabawy sportowe, 
degustacja miodu. 

• Udział w konkursie plastycznym „Eko – plakat”, organizowanym przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Będzinie. 

• Kontakty z rodzicami w formie elektronicznej. 

• Indywidualne konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb w wyznaczonych 
indywidualnie terminach. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Zawody: 

• 1 miejsce w Miejskich igrzyskach Dzieci –Tenis Stołowy Dziewcząt. 

• 2 miejsce w Miejskich igrzyskach Dzieci –Tenis Stołowy Chłopców. 
Informacje dodatkowe: 
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• Udział klasy I w akcjach: „Czytam sobie. Pierwsza Klasa!” (akcja ma na celu 
zachęcić dzieci  do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może 
być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na własną 
przyszłość) oraz w XII-tej edycji „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. 

• Organizacja etapu szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

• Prace remontowe strefy wejściowej do szkoły. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
Sukcesy uczniów: 

• I miejsce w XXIII Memoriale im. J. Pawełczyka klas IV – VI. 

• II miejsce w XXIII Memoriale im. J. Pawełczyka klas VII – VIII. 

• II miejsce w powiatowych igrzyskach dzieci w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt. 

• I miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w tenisie stołowym chłopców. 

• III miejsce w miejskich igrzyskach dzieci w tenisie stołowym dziewcząt. 

• Gran Prix Czeladzi w badmintonie – kl. I – IV dziewczęta - I, II, III miejsce. 
                                                           kl. I – IV chłopcy - II miejsce. 
                                                           kl. V – VI dziewczęta - II, III miejsce. 
                                                           kl. VII – VIII dziewczęta - I, II, III miejsce. 
Informacje dodatkowe/ wydarzenia: 

• Uczestnictwo SP2 w ogólnopolskiej akcji upamiętniającej Bohaterów 
Powstania Warszawskiego. Uczniowie mieli możliwość wykonania kartki  
z życzeniami dla Powstańca Pana Adama Drzewoskiego. 

• Uczestnictwo w akcji ERASMUSDAYS 2020, która obejmuje wszystkie 
europejskie i nie tylko! Let's celebrate Erasmus+! 

• Udział w konkursie NAUKA DLA CIEBIE - pod tą nazwą Centrum Nauki 
Kopernik organizuje już III edycję konkursu, w którym szkoła bierze udział 
współpracując ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół sportowych  
w Zabrzu. W ramach tegorocznej edycji nasza drużyna złożona z dwóch nauczycieli 
11 uczniów z obu szkół miała za zadanie wymyśleć i przeprowadzić lekcję online  
w oparciu o pomoc edukacyjną, którą można wykonać samodzielnie w domu. 

• Uczestnictwo w obchodach, w oddziałach klasowych, Światowego Tygodnia 
Przestrzeni Kosmicznej pod hasłem "Satelity poprawiają jakość życia". 

• Wprowadzenie decyzją Sanepidu, w związku z pojawieniem się licznych 
przypadków koronawirusa wśród pracowników SP 2, nauki zdalnej od 19 do 30 
października 2020 r. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 

• Zorganizowano pasowanie na ucznia klas pierwszych. 

• Przystąpienie do projektów: 
- „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”- Uniwersytet Dzieci w klasie. 
- „Godzina wychowawcza ze Światem” – Polska Akcja Humanitarna. 
- „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” – organizator sieć sklepów Biedronka. 
- „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” – Uniwersytet Dzieci w szkole. 
- „Czytanie ma moc.” „Warsztaty przygody klasa III” -  Edupolis. 

• Przystąpienie do konkursów „IQOS i E-papieros, co o nich wiesz.” – Honorowy 
patronat Burmistrza Miasta Czeladź. 

https://pl-pl.facebook.com/hashtag/erasmusdays?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2K5goI_nrzhx0ioGtx700IEjm1g8_x6umKvqS_-naWBg_iOkGz6xffYxhvWpqputuHXRTNKfZVL2SXuVbUQzbUWslH-XjHYf7TnLL-V5ibEM_ytBs0ie8hsork5Lrm3D1y1D7eA0NfBdHXsBwiXsjROgbs4xVk5l0zt-vMHFQKHS-5e1USZvgeuwqSq4JxlTlgdPFk7OhhEdgh0y0nyP4IvKl7p95MbsWq5h2vT8fjPgacg0NP2ZaJM4YwmloJAjjjXYnK4aW6NyKnU2e-zzrT4guixaM3gVwLDUHXHANNrOuhJ6H0VVDDuY4q7mM-10mCsuk17Mvr4SZbouANLOsYVyn&__tn__=%2ANK-R
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• Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie – pod Patronatem 
Prezydenta Miasta Mysłowice oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 

• Publikacja nakręconego filmu z Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

• II i III miejsce w miejskich Igrzyskach Dzieci w tenisie stołowym. 

• Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Odbicie duszy, zwierciadło 
serca - baśniowy portret w ramie zamknięty”. 

• 26.10.2020 r. - realizacja kształcenia na odległość w klasach IV i VII  
za pomocą MS Teams. 

• Udział w akcji „Przerwa na czytanie” – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. 

• Przystąpienie szkoły do programów: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia 
Bezpiecznego Puchatka. 

• Publikacja filmu z występów uczniów z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 

• Pasowanie na Ucznia klasy I.  
        
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Konkursy: 

• I miejsce w Mistrzostwach Czeladzi w koszykówce dziewcząt i awans do finału 
wojewódzkiego. 

• II miejsce w zawodach powiatowych oraz III miejsce w ćwierćfinale Igrzysk 
Wojewódzkich Młodzieży w kategorii chłopcy 7/8. 

• III miejsce w Zawodach lekkoatletycznych Memoriał Józefa Pawełczyka  
w kategorii 7-8 dziewcząt i chłopców. 

• II miejsce w Mistrzostwach Polski Nordic Walking. 
Projekty: 

• Realizacja zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
"Działaj z ImPETem". 

• Realizacja Międzynarodowego Projekt Edukacyjnego „Emocja”. 

• Udział uczniów w zajęciach w ramach projektu Fundacji Orange Megamisja 
czyli edukacja cyfrowa w klasach 1- 3, którego honorowym ambasadorem jest 
Grzegorz Kasdepke. 

• Trwa realizacja projektu międzynarodowego Erasmus plus „Eat healthy. Act 
responsibly”. 

• Rozpoczęcie realizacji Międzynarodowego projektu Erasmus plus Mythomania 
in Open Air Museums, stworzonego przy współpracy ze szkołą koordynującą  
z Hiszpanii. 
Inne wydarzenia w życiu szkoły: 

• Udział uczniów klasy 7 w warsztatach psychologicznych pt.: Jak radzić sobie  
z psychicznymi skutkami i następstwami pandemii zorganizowanych przez Fundację 
Wspierania Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Społeczne: 

• Organizacja spotkania ERASMUSDAYS z partnerami z projektu Toy Stories 
na platformie Zoom. 
 Wydarzenia:  
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• Nauka zdalna dla klas IV - VIII od 19 do 23 października 2020 r. 

• Nauka zdalna dla klas I - VIII od 23 do 30 października 2020 r. 
Techniczne: 

• Zakup i montaż tablic i koszy w sali gimnastycznej w dużym budynku szkoły. 

• Podłączenie do sieci internetowej w usłudze OSE. 

• Pozyskanie przyłbic od firmy EMKA Polska Sp. z o.o. w Mysłowicach. 
 
 
4.7. Kultura i sport. 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
Biblioteka aktywnie współpracuje z : 

• przedszkolami i szkołami miejskimi, 

• Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi 

• stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z Czeladzi i Zagłębia: 
Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi, Stowarzyszeniem Czeladź Biega, Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Sosnowcu organizując zajęcia, 
warsztaty, spotkania i odczyty. 
  
Spotkania : 
- Góry błękitne : Marcina Grabińskiego podróż przez Australię – spotkanie 
podróżnicze  online 
- Główny szlak beskidzki cz.1 – wędrówki Marcina Grabińskiego - spotkanie 
odróżnicze online 
- Główny szlak beskidzki cz.2 – wędrówki Marcina Grabińskiego - spotkanie 
podróżnicze online 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 2 spotkania 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Dwukropek - 1 spotkanie 
- Dwójka z planszówką – od juniora do seniora – 2 spotkania (w ramach projektu 
Budżetu Obywatelskiego 2020 – Gry Planszowe w Twojej Bibliotece) 
 
Warsztaty : 
- Szyjemy torby nie tylko na zakupy - warsztaty rękodzieła w ramach Czeladzkiego 
Koła Gospodyń Miejskich 
 
Wystawy : 
- Kolorowy świat czterech łap – wystawa fotografii Iwony Belicy (15.09.2020 – 
30.11.2020) 
- Na marzenia nigdy nie jest za późno – wystawa malarstwa  Anny Gapińskiej 
(01.09.2020 – 31.10.2020) 
- Polskie klęski i nadzieje – wystawa obrazów Krzysztofa Zięcika (04.11.2020 – 
28.11.2020) 
 
 
Wystawki okolicznościowe : 
- 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda 
- Powstania śląskie 1919-1920-1921 
- Magnesy z czterech stron świata - pamiątki grupy podróżników "Spółka z o.o." 
odwiedzających ciekawe zakątki Polski i nie tylko 
 
Inne (w tym działania realizowane w mediach społecznościowych : Facebook, 
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Instagram, Twitter, blogu wwwbiliotecefilii1.blogspot.) : 
- akcja "Podziel się książką" organizowana przez Kinder Mleczną Kanapkę razem  
z wydawnictwem Znak i bibliotekami w dniach 02.11-30.11.2020 
- Jesienni łowcy - bookcrossing dla czytelników Filii 1 organizowany na czas remontu 
placówki 
 
Promocja instytucji i miasta : 
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach bibliotecznych  
i zamieszczanych na łamach Echa Czeladzi i stronie internetowej oraz fb miasta 
- przygotowywanie relacji z wydarzeń bibliotecznych w mediach społecznościowych 
- aktualizacja strony internetowej Biblioteki 
- promocja wydarzeń bibliotecznych na Facebook’u 
 
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 
Zajęcia/wykłady 13.10.2020 – 09.11.2020 
- Spotkanie organizacyjne (Kopalnia Kultury w Czeladzi) – 1 spotkania 
- Joga dla Seniora (Kopalnia Kultury w Czeladzi) - 1 spotkań 
 
Planowane wykłady: 
W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami wszystkie 
wykłady zaplanowane stacjonarnie będą realizowane on-line od połowy listopada. 
Harmonogram zostanie przedstawiony seniorom wkrótce. 
 
2. Kopalnia Kultury 
 
Seanse kinowe dla dorosłych i dla dzieci 
Łączna ilość ilość seansów: 18 
w tym : 
 Ilość seansów dla dzieci: 5 
 Ilość seansów dla dorosłych: 13 
Łączna ilość widzów: 81 
Seanse planowane w dniach 03.11 – 09.11.2020: 4 
 

• W ramach zajęć cyklicznych prowadzonych przez Kopalnię Kultury  
w podanym okresie odbywały się warsztaty teatralne oraz zajęcia umuzykalniające. 

• Przeniesienie się do świata wirtualnego jest również priorytetowym zadaniem 
dla naszej jednostki, w związku z czym obecnie przeprowadzane są prace związane 
z realizacją inwestycji jaką będzie stworzenie profesjonalnego studia nagrań. Podjęta 
inwestycja umożliwi poszerzenie pola działalności jednostki w obecnej, epidemicznej 
sytuacji, w późniejszej perspektywie umożliwi również płatne wynajmy, co jest 
szczególnie cenne w perspektywie rozwoju KK oraz wzroście jej znaczenie wśród 
analogicznych instytucji w  regionie.   

•  W jednostce organizowane były (do 6 listopada) wydarzenia niekolidujące  
z nowymi realiami,  z działalnością kinową na czele. Oprócz regularnych seansów 
wdrażany był również projekt „Czwartki Kinomana''. Mimo niełatwych obecnie 
warunków dążyliśmy do tego, by oferta kinowa Kopalni Kultury była jak najszersza  
i można było w niej odnaleźć nie tylko masowe hity, ale i filmy niekomercyjne, które 
trudno zobaczyć na ekranach kinopleksów. Celem cyklu jest również stworzenie  
w Czeladzi przestrzeni do wspólnej rozmowy o kinie, umożliwiającej wymianę myśli i 
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poglądów, dlatego też po seansach odbywających się w jego ramach organizowane 
są dyskusje.     

• Wykorzystując czas, kiedy obecność publiczności jest ograniczona, 
pracownicy techniczni regularnie przeprowadzają konserwację oraz strojenie 
systemu odsłuchowego i oświetleniowego, udoskonalając system sceniczny KK. 
Stałym zadaniem jest piecza nad obiegiem dokumentów  związanych z prawidłowym 
działaniem Kopalni Kultury, działalnością techniczną i konserwacją, jak również 
kwestie administracyjne. 

• Pracownicy poświęcali się samokształceniu dzięki szkoleniom online 
dedykowanym instytucjom kultury. Istotnym zadaniem było również poznanie  
i opanowanie obsługi wdrażanej obecnie, nowej strony internetowej, stworzonej  
z zachowaniem standardów sprzyjających obsłudze przez osoby niepełnosprawne. 
 
3. Czytelnictwo 
 
Do 31 października 2020 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 
4.635 czytelników, z czego 1.263 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili 
bibliotekę 43.473 razy, wypożyczyli 95.538 książek, udzielono im 3.931 informacji  
i udostępniono 5.028 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 2.268 płyt CD  
i zbiorów specjalnych oraz 1.011 kaset tzw. „książki mówionej”. Od początku roku  
z Internetu skorzystało 845 osób. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Do 09 listopada 2020 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 3.286 wol. książek (z darów 
1.004) o wartości 79.437,76 zł.  Zasoby MBP powiększyły się także o 237 egz. 
Zbiorów specjalnych (audiobooki i gry planszowe) na kwotę 10.380,82 zł.  
Otrzymaliśmy środki z Budżetu Obywatelskiego na dwa zadania: 
 - Czeladzka Biblioteka Komiksów  : zakup komiksów na kwotę 16.000,00 zł.  
Do chwili 
obecnej zakupiono 492 wol. na kwotę 14.579,56 zł.  - Gry Planszowe w Twojej 
Bibliotece : zakup gier planszowych na kwotę  8.100,00 zł. Do chwili obecnej 
zakupiono 113 egz. na kwotę  8.088,11 zł. 
    Od 1 września Biblioteka nawiązała współpracę z platformą Legimi dzięki której 
czytelnicy uzyskali dostęp do kilkudziesięciu tysięcy ebooków. Warunkiem 
skorzystania  
z w/w oferty jest pobranie w bibliotece bezpłatnego kodu i jego rejestracja. 
Otrzymaliśmy grant ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -  Priorytet 1 : Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek publicznych w kwocie 13.456,00 zł. Do chwili obecnej 
zakupiono 394 wol. i 17 audiobooków na kwotę  8.896,42 zł. 
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 09.11.2020 r. 
zawierała 129.105 opisów inwentarzowych. 
 
Dla Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zostały zakupione 2 komputery, z których będą 
mogły korzystać dzieci i młodzież  oraz  4 laptopy do Wypożyczalni dla Dorosłych dla 
uczestników zajęć komputerowych w ramach UTW.  
 
 W Filii nr 1  realizowane są prace, związane z  remontem podłóg polegającym  
na ich wyrównaniu, wykonaniu nowej wylewki i pokryciu nową wykładziną 
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podłogową. Zakupione zostały również 2 komputery  oraz czytniki kodów kreskowych 
w celu przeprowadzenia komputeryzacji zbiorów.  
 
 W Kopalni Kultury trwają prace związane z realizacją inwestycji jaką będzie 
stworzenie profesjonalnego studia nagrań. 
 
Decyzją Dyrektora, w uzgodnieniu z Organizatorem, Biblioteka w tym Kopalnia 
Kultury została zamknięta dnia 07.11.2020 r. dla użytkowników zewnętrznych  
w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z dnia 6 listopada  2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1972) 
 
W trosce o pracowników i czytelników uzupełniono środki do dezynfekcji i zakupiono 
do Centrali MBP  urządzenie do dezynfekcji rąk. 
 
W MBP została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach  
w zakresie   przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zaleceniem 
pokontrolnym wydano nakaz uzupełnienia oświetlenia elektrycznego  w sprawnie 
działąjace świetlówki w Centrali MBP. 
 
Muzeum Saturn.  
Pałac pod Filarami:  
- 04.09.2020 – 30.10.2020 – „Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński  
w obiektywie okupanta” – wystawa powstała w oparciu o fotografie ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Wernisaż wystawy 09.09.2020. 
- 09.09.2020 – 09.11.2020 – „Orkiestro graj!”. Wystawa zewnętrzna dotycząca 
bogatej historii czeladzkich orkiestr dętych, prezentowana na placu im. Victora 
Viannaya w Czeladzi - Piaskach. 
- 09.09.2020 – 09.11.2020 – "Gdy w Czeladzi mieszkali Żydzi…". Wystawa 
zewnętrzna prezentowana na płycie czeladzkiego Rynku. 
- 06.11.2020 – 15.01.2021 – „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją 
sowiecką 1921 r.” 
 
- przygotowanie wystawy historycznej prezentowanej w Kamienicy Konarzewskich 
- przygotowanie wystawy historycznej zewnętrznej towarzyszącej odsłonięciu 
pomnika upamiętniającego bitwę na Saturnie w 1919 roku 
 
GSW „Elektrownia”: 
- 01.10.2020 – 15.11.2020 – wystawa prac Jarosława Jakubczyka: WORLDS  
- 26.10.2020 – 28.11.2020 – wystawa malarstwa Izabeli Josch 
 
C. Publikacje przygotowane i wydane przez Muzeum Saturn 
- prace związane z przygotowaniem Kalendarza Historycznego na 2021 rok, 
- prace nad folderem i wystawą zewnętrzną towarzyszącą odsłonięciu pomnika 
upamiętniającego bitwę na Saturnie w 1919 roku zaplanowanego na listopad, 
- prace nad uzupełnieniem treści i dodrukiem wydawnictw: "Osiedle patronackie 
Piaski. Historia i architektura", "Kopalnia i osiedle robotnicze Saturn. Historia, 
architektura, ludzie". 
- prace nad albumem „Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie 
okupanta” 

http://system.send360.pl/redirect/index.php?lid=5A53CF4F-B2ED-499A-9021-FBFD16761E08&mccid=7bcc4a81-1e9b-40ef-8483-81ea4bbe9a0e&did=4A8BB913-F931-4FD5-B3EF-23120FF9A2A4&mid=XS9WKhkmDg0PIwlUHi4WAg0uQzNILhY%2fShxN&cid=CGUce0Z0VlwZ&cntct_id=ATdFeBYnBVkMKgkTOm5AE0d1FDQTLRBoBVkYeAkXOCcQFBss&p1=FBNFE2ElA0JEKhtdaykZICl6ZQ5TcFkNdWtibWcKEg5OfypaanMtAi1BEh4ZRHZCAVwNdBMDTRQZUnF0cHYfVRIYc0sVCz0NC3wEbho9VyYSV1RYXnpfOGQZVBVgDXUJXQgHPn0xbTJNFQscGyVRdXYdD39hGg50YAoFcQ1gFWo%2fIgpWWgxpBWpWYkI%2feHNDXENEBQ%3d%3d&p2=HCwAekcEV0ReDUxaIkVuBw9vfFVcJBZiV29pdjYANl4ZLFQDAWExBkBUdXYIIyQCLR04I0lQUEA9Ewk0ITZzA0VJWRgyXFJLVhMNBxoaDAESD1hcRn0MXyJqURY9X2wAWwAMTWFePRJMRCo%2fFgJMUhp8FWNlFw8FewoEdQ%3d%3d&site=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZkemllbm5pa3VzdGF3Lmdvdi5wbCUyZkQyMDIwMDAwMTk3MjAxLnBkZg%3d%3d
http://system.send360.pl/redirect/index.php?lid=5A53CF4F-B2ED-499A-9021-FBFD16761E08&mccid=7bcc4a81-1e9b-40ef-8483-81ea4bbe9a0e&did=4A8BB913-F931-4FD5-B3EF-23120FF9A2A4&mid=XS9WKhkmDg0PIwlUHi4WAg0uQzNILhY%2fShxN&cid=CGUce0Z0VlwZ&cntct_id=ATdFeBYnBVkMKgkTOm5AE0d1FDQTLRBoBVkYeAkXOCcQFBss&p1=FBNFE2ElA0JEKhtdaykZICl6ZQ5TcFkNdWtibWcKEg5OfypaanMtAi1BEh4ZRHZCAVwNdBMDTRQZUnF0cHYfVRIYc0sVCz0NC3wEbho9VyYSV1RYXnpfOGQZVBVgDXUJXQgHPn0xbTJNFQscGyVRdXYdD39hGg50YAoFcQ1gFWo%2fIgpWWgxpBWpWYkI%2feHNDXENEBQ%3d%3d&p2=HCwAekcEV0ReDUxaIkVuBw9vfFVcJBZiV29pdjYANl4ZLFQDAWExBkBUdXYIIyQCLR04I0lQUEA9Ewk0ITZzA0VJWRgyXFJLVhMNBxoaDAESD1hcRn0MXyJqURY9X2wAWwAMTWFePRJMRCo%2fFgJMUhp8FWNlFw8FewoEdQ%3d%3d&site=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZkemllbm5pa3VzdGF3Lmdvdi5wbCUyZkQyMDIwMDAwMTk3MjAxLnBkZg%3d%3d
http://system.send360.pl/redirect/index.php?lid=5A53CF4F-B2ED-499A-9021-FBFD16761E08&mccid=7bcc4a81-1e9b-40ef-8483-81ea4bbe9a0e&did=4A8BB913-F931-4FD5-B3EF-23120FF9A2A4&mid=XS9WKhkmDg0PIwlUHi4WAg0uQzNILhY%2fShxN&cid=CGUce0Z0VlwZ&cntct_id=ATdFeBYnBVkMKgkTOm5AE0d1FDQTLRBoBVkYeAkXOCcQFBss&p1=FBNFE2ElA0JEKhtdaykZICl6ZQ5TcFkNdWtibWcKEg5OfypaanMtAi1BEh4ZRHZCAVwNdBMDTRQZUnF0cHYfVRIYc0sVCz0NC3wEbho9VyYSV1RYXnpfOGQZVBVgDXUJXQgHPn0xbTJNFQscGyVRdXYdD39hGg50YAoFcQ1gFWo%2fIgpWWgxpBWpWYkI%2feHNDXENEBQ%3d%3d&p2=HCwAekcEV0ReDUxaIkVuBw9vfFVcJBZiV29pdjYANl4ZLFQDAWExBkBUdXYIIyQCLR04I0lQUEA9Ewk0ITZzA0VJWRgyXFJLVhMNBxoaDAESD1hcRn0MXyJqURY9X2wAWwAMTWFePRJMRCo%2fFgJMUhp8FWNlFw8FewoEdQ%3d%3d&site=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZkemllbm5pa3VzdGF3Lmdvdi5wbCUyZkQyMDIwMDAwMTk3MjAxLnBkZg%3d%3d
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E. Projekty badawcze: 
- współpraca i spotkania z podmiotami współrealizującymi z Muzeum projekt 
przybliżający historię, specyfikę oraz zabytki architektoniczne różnych miejscowości 
naszego regionu, 
- aktualizacja zamieszczonych na stronie internetowej informacji dotyczących 
czeladzian – ofiar II wojny światowej, 
 
 
F. Projekty społeczne: 
- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej 
Akademii Seniora 
 
G. Współpraca: 
- udział w projekcie „Wiki Zagłębie” wzorowanym na „Wikipedii” gromadzącym    
informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego), 
- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego działającym 
przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, 
- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,
  
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, 
- współpraca z Instytutem Zagłębia oraz Muzeum w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej 
w temacie udziału Zagłębiaków w wojnie polsko-bolszewickiej 
 
H. Promocja instytucji i miasta: 
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach muzealnych zamieszczanych 
następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-
u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl, 
- aktualizacja strony internetowej  Muzeum i GSW „Elektrownia”, 
- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u, 
- promowanie GSW „Elektrownia” za pomocą portalu Szlaku Zabytków Techniki, 
bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”. 
 
I. Inne: 
- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek, 
- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów 
o działalności i planach Muzeum, 
- konserwacja zbiorów muzealnych, 
- zakup i wdrożenie nowego systemu do ewidencji zbiorów muzealnych Muzeo. 
 
J.  
 
W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 118 osób.  
„GSW „Elektrownia” – 57 zwiedzających ogółem osób, z czego 57 zwiedzających 
indywidualnie. 
Liczba odwiedzin na Facebook’u Muzeum Saturn – 10 766 odbiorców.  
 
Wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum Saturn odbywają się w ścisłym 
reżimie sanitarnym. W związku z nowymi obostrzeniami z dniem 9 listopada  
do odwołania wszystkie planowane wydarzenia kulturalne zostają odwołane zarówno 
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w siedzibie Muzeum przy ul. Dehnelów 10, jak i w Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”. Oba obiekty pozostają niedostępne dla zwiedzających. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.   
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował bądź był 
współorganizatorem następujących imprezy sportowych i spotkań okolicznościowych: 
 
Zajęcia w pomieszczeniach hali tj. Sali głównej, Sali baletowej i Sali zapasów oraz  
na boiskach sportowych, zgodnie z harmonogramem. 
 
GÓRNIK PIASKI 
 
ZINA Klasa Okręgowa 2020/2021, grupa: śląska IV - II (Sosnowiec) 
 
12.09.2020 - Górnik Piaski - Górnik Wojkowice - 0:5 
19.09.2020 - Ostoja Żelisławice - Górnik Piaski - 5:3 
26.09.2020 - Górnik Piaski - Niwy Brudzowice - 1:3 
03.10.2020 - Źródło Kromołów - Górnik Piaski - 2:1 
10.10.2020 - Górnik Piaski - Unia Ząbkowice - 2:2 
17.10.2020 - Tęcza Błędów - Górnik Piaski - 6:0 
24.10.2020 - Górnik Piaski - Błękitni Sarnów - 0:8 
31.10.2020 - Zagłębie II Sosnowiec - Górnik Piaski - 7:1 
 
CKS CZELADŹ 
 
Klasa A 2020/2021, grupa: Sosnowiec 
 
13.09.2020 - CKS Czeladź - AKS 1917 Niwka Sosnowiec - 2:0 
20.09.2020 - KS Preczów - CKS Czeladź - 0:8 
26.09.2020 - CKS Czeladź - Iskra Psary - 9:0 
03.10.2020 - Zagłębiak Tucznawa - CKS Czeladź - 1:5 
10.10.2020 - CKS Czeladź - MKS Poręba - 7:0 
24.10.2020 - CKS Czeladź - Promień Strzemieszyce Małe - 11:1 
31.10.2020 - Górnik Sosnowiec - CKS Czeladź - 2:5 
07.11.2020 - CKS Czeladź - Jedność Strzyżowice - 6:0 
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.  
Podpisano z wnioskodawcami 10 protokołów uzgodnień o wykupienie lokalu 
komunalnego. 
Przygotowano 13 wykazów nieruchomości dot. sprzedaży lokali komunalnych  
na rzecz najemców. 
Sprzedano 1 lokal komunalny wraz z udziałem we własności gruntu przy ulicy 
Waryńskiego  na rzecz najemy za kwotę 55 839,6 zł. 
 
Opłata jednorazowa: naliczono 32 opłaty jednorazowe za przekształcenie 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, 
 
Zaświadczenia o uiszczeniu opłaty jednorazowej:  wydano 29 zaświadczeń   
o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie, celem złożenia wniosków  
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do Sądu Rejonowego w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreślenie  
z Działu III ksiąg wieczystych roszczenia o opłacie przekształceniowej.  
 
Sporządzenie 41 umów dzierżawy 
 
Sporządzenie porozumienia w sprawie cesji umowy dzierżawy – 1  
 
Sporządzenie Zarządzenia nr 254/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia  
14 września 2020r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 157 arkusz mapy  
3 w Czeladzi w dniach 28.10.2020 r. do 02.11.2020 r. na handel zniczami i kwiatami 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu w dniu 16 października godz. 9.00  
na wydzierżawienie 7 boksów na handel zniczami i kwiatami w dniach 28.10.2020 r.  
do 02.11.2020 r. 
 
Złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o nabycie prawa własności działek nr 45/5, 
45/6 arkusz mapy 13 w drodze komunalizacji.  
 
Wykonano zabezpieczenie dwóch ceramicznych kominów wraz z wydzieleniem 
strefy bezpieczeństwa na terenie po byłej KWK Saturn. 
 
Wykonano zabezpieczenie „Domu Ludowego” położonego w Czeladzi przy  
ul. 21 Listopada 10. 
 
Trwają prace remontowe dachu i kominów budynku przy ul. 11 Listopada  
8 w Czeladzi.  
 
Zostały zakończone prace remontowe dachu na budynku zlokalizowanym przy  
ul. Sikorskiego 7a w Czeladzi.  
 
Trwają prace spisowe dot. gospodarstw rolnych w związku z powszechnym spisem 
rolnym.  
 
Zakończono prace komisji mieszkaniowej po trzecim kwartale.  
 
Wydano 7 zgód na wejście w teren. 
Nadano 6 nowych numerów porządkowych. 
 
4.9. Ład i porządek – zieleń miejska. 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
- naprawa ubytków dróg gminnych, 
- wyrównanie i utwardzanie dróg gruntowych, 
-  bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach. 
-  sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca, 
- uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych  
pokryw studni w drogach, 
- bieżące utrzymanie transportu, 
- bieżący nadzór nad  cmentarzem komunalnym. 
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CTBS – ZBK Sp. z o.o.  

• Firmy zatrudnione przez wspólnoty mieszkaniowe dbają o bieżące utrzymanie 
czystości na terenie budynków. 
Tereny Gminne oddane w użytkowanie CTBS – ZBK Sp. z o.o.  

• Bieżące porządkowanie i opróżnianie boksów śmietnikowych  

• Bieżące porządkowanie terenów przyległych i przynależnych do budynków 
socjalnych na terenie miasta.  
5. Inne informacje.  
Sporządzono i złożono w terminie do Marszałka Województwa Śląskiego oraz  
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach sprawozdanie  
z gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019 za pomocą 
systemu informatycznego Bazy Danych Odpadowych (BDO). 
Za rok 2019 uzyskano następujące poziomy odzysku oraz ograniczenia składowania 
odpadów: 
 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych     i szkła - 74,27% (wymaganie ustawowe – 40%); 
 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,90% 
(wymaganie ustawowe 60%);  
 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania - 6,89% (wymaganie ustawowe - minimum 40%). 
 
Sporządzono i złożono w terminie sprawozdanie dla Głównego Urzędu 
Statystycznego SG-01 w zakresie gospodarki komunalnej za rok 2019.  
 
Wystąpiono z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziałowego Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Katowicach o sfinansowanie remontu grobu 
wojennego - płyty nagrobnej     z urną z prochami zamordowanych w obozie KL 
Auschwitz Birkenau przy ul. Katowickiej. 
 
14 października  złożony został wniosek o zaliczkę dla projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku 
obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” na kwotę 204 000,00 zł. 
 
Z Wojewodą Śląskim, Miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania „Budowa 
obwodnicy Osiedla Piłsudskiego” w kwocie do 4 838 577,00 zł.  
 
W związku z wystąpieniem Wykonawcy robót budowlanych zadania „Zintegrowane 
punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami 
towarzyszącymi” o wydłużenie terminu realizacji prac, Miasto zwróciło się o zgodę do 
Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu. Otrzymaliśmy 
zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do 
31.03.2021r. 
 
3 listopada złożony został wniosek o zaliczkę dla zadania „Postindustrialne Centrum 
Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” 
na kwotę 1 522 695,31 zł. 
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W związku z realizacją umowy zawartej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią 
złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania w ramach Programu działań na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji dla zadania „Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali przy ul. Sportowej 12,13,20 
i 24”.  Wnioskowana kwota dotacji wynikająca z sumarycznej wartości umów 
zawartych z wykonawcami robót to 680 000 zł.  
 
26 października zawarta została umowa z wyłonionym wykonawcą wewnętrznej 
instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w budynkach przy ul. Sportowej 12,13,20. 
Zadanie współfinansowane jest ze środków GZM w ramach PONE. 
 
Wykonawca termomodernizacji budynków przy ul. Sportowej 12,13,20,24 zakończył 
roboty budowlane i zgłosił gotowość odbioru końcowego. Zadanie współfinansowane 
jest ze środków GZM w ramach PONE. 
 
Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków przy 
ul. Lwowskiej 2b i Konopnickiej 2. 
 
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w październiku 
2020 r. 

 
 
1. Ilość wody sprzedanej w m-cu: 

• Wrzesień 2020 r. – 100 455,00 m3  
2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. – 12 szt.  
3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 8 szt. 
4. Uzgodnienia projektów – 4 szt. 
5. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 0 szt. 
6. Warunki techniczne dla subliczników – 2 szt. 
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 2 szt. 
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 12 szt. 
9. Określenie granic eksploatacji – 24 szt.  
10.  Awarie wodociągowe – 5 szt. 
11.  Awarie kanalizacyjne – 0 szt. 
12.  Udrożnienia kanalizacji sanitarnej – 12 szt. 
13.  Czyszczenie studni – 2 szt. 
14.  Wymiana wodomierzy głównych – 76 szt. 
15.  Wymiana subliczników – 1 szt. 
16.  Montaż nakładek radiowych – 6 szt. 
17.  Montaż wodomierzy głównych – 1 szt. 
18.  Przebudowa węzłów wodomierzowych – 6 szt. 
19.  Wymiana przyłącza wody do budynku w przy ul. Grodzieckiej 11. 

 Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

ilość % udział Ilość % udział 

październik 2020 76 778,00 77 23 270,00 23 
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20.  Wykonanie wcinki do wodociągu w ulicy Wąskiej, Rolniczej, Borowej. 
21.  Regulacja skrzynek ulicznych na zasuwach wodociągowych w ul. Ogrodowej, 
Grodzieckiej, Staszica. 
22.  Płukanie końcówek sieci wodociągowej na terenie miasta, w ulicach: 
Słonecznej, Składkowskiego, 21 Listopada, Kamiennej, Staszica. 
23.  Wymiana hydrantu w ulicy Lawendowej. 
24.  Korelacja sieci na bieżąco. 
25.  Zakończono rozbudowę pompowni ścieków przy ul. Nowopogońskiej,  
tj. dołożono trzecią pompę wraz ze sterowaniem.  
26.  Zakupiono oraz wymieniono pompy na Studni przy ul. Grodzieckiej.  
27.  Ukończono przegląd rozdrabniarek na przepompowni KSL (regeneracja noży 
tnących). 
28.  Wymieniono sterownik pompy nr 1 na przepompowni ścieków przy  
ul. Staszica.  
29.  Ogłoszono na platformie zakupowej postępowania na dostawę agregatów 
prądotwórczych w formie leasingu.  
 
Planowane :  
1. Zakup nowych pomp na pompownię ścieków przy ul. Nowopogońskiej,  
tj.  pomp z wirnikami śrubowymi.  
2. Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej oraz odgromowej.  
3. Przegląd pomp pompowni ściekowych obiektów KSL; Sportowa; Wiejska; 
Betonowa; Gdańska; Staszica. 
4. Przegląd pompy oraz połączeń między rurowych Studni Przełajska (wymiana 
śrub wraz z uszczelkami, stan pompy oraz sprawdzenie luzów).  
 
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o wspólne 
bezpieczeństwo zdrowotne, zdecydowano, iż od dnia 21 października 2020 r. do 
odwołania pracownicy Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. nie dokonują odczytów, 
odbiorów oraz wymian wodomierzy. Odbiór nowych wodomierzy oraz przyłączy 
kanalizacyjnych jest w każdym przypadku traktowany indywidualnie i wykonywany 
tylko, jeśli jego brak powodowałby niemożność wykonania podstawowego celu 
działalności Spółki czyli zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków. 
 
Stan przedsiębiorców na dzień 2 listopada 2020 r. wg CEIDG wynosiła 2045 
podmiotów. 
W okresie od 01.10.2020 r. do 30.10.2020 r. dokonano 3 wykreśleń wpisów z 
CEIDG. Zarejestrowano 6 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 44 zmian 
 
 

BURMISTRZ 
mgr Zbigniew Szaleniec 

 
 



Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres
od 1 września  do 31 października 2020 r.

DU-RM.0002.12.2020
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym

W miesiącu wrześniu  zgodnie z ramowymi planami Pracy Komisji odbyły się 4 posiedzenia komisji:
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu – 21.09.2020 r.
 Komisja Polityki Społecznej  Zdrowia i Bezpieczeństwa – 22.09.2020 r. 
 Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej  - 22.09.2020 r. 
 Komisja Finansowo – Budżetowa  - 29.09.2020 r. 

W miesiącu październiku  zgodnie  z  ramowymi  planami  Pracy  Komisji  odbyło się  6  posiedzeń
komisji:

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 08.10.2020 r. 
 Komisja Statutowo – Regulaminowa – 12.10.2020 r. 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu – 26.10.2020 r. – posiedzenie zdalne 
 Komisja Polityki Społecznej  Zdrowia i Bezpieczeństwa – 27.10.2020 r. – posiedzenie zdalne 
 Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej  - 27.10.2020 r. – posiedzenie zdalne 
 Komisja  Finansowo  –  Budżetowa   -  15.10.2020  r.  posiedzenie  zdalne  na  potrzeby

zaopiniowania projektu uchwały 
 Komisja Finansowo – Budżetowa - 28.10.2020 r. – posiedzenie zdalne 

Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym:

Dnia 30 września 2020 r. zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej odbyła się XXVII Sesja
Rady  Miejskiej,  na  której  Rada  podjęła  35  uchwał,  w  tym  2  uchwały  podlegały  publikacji  w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zdalne Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym:

Dnia 15 października 2020 r. na wniosek Burmistrza Miasta odbyła XXVIII Sesja Rady Miejskiej, na
której  Rada  podjęła  3  projekty  uchwał  w  tym  1  uchwała  podlegała  publikacji  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dnia 28 października 2020 r. na wniosek Burmistrza odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej, na której
Rada podjęła 5 uchwał. 

W okresie sprawozdawczym do Rady Miejskiej nie  wpłynęły pisma z nadzoru 



________________________________________________________________________________

Interpelacje i zapytania radnych w okresie sprawozdawczym

W okresie od 1 do 30 września 2020 r. wpłynęło 8 zapytań/interpelacji Radnych Rady Miejskiej.  

W okresie od 1 do 31 października 2020 r. wpłynęło 6 zapytań/interpelacji Radnych Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Jolanta Moćko

Przygotowała
Joanna Kwarciana
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
Miasta Czeladź na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala: 

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

1. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,74 zł 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 24,76 zł 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 11,47 zł 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,86 zł 

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

a) garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,26 zł 

b) budynków gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,21 zł 

c) pozostałych budynków od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,26 zł 

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

3. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,94 zł 

2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,43 zł 

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1ha powierzchni - 4,83 zł  

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
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wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni - 3,27 zł 

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

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 
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UZASADNIENIE

Podatek od nieruchomości pobierany jest przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.). Maksymalne stawki
podatku od nieruchomości na rok 2021 ustalone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca
2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 ( Monitor
Polski z 2020r. poz. 673)

Minister Finansów na podstawie delegacji zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek
kwotowych określonych w art. 5 ust. 1, art 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej,
uzdrowiskowej, reklamowej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z wydanym
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020r., w sprawie wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r., ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%)

W oparciu o powyższe przepisy proponuje się podwyższyć stawki podatku od nieruchomości na
2021 rok o 3,9%.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz. U z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala: 

§ 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

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

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

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

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

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

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1170 z
późn. zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone
w ww. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie powołania stałej Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działania i składu 

osobowego. 

Na podstawie art 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały NR XVII/206/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta 
Czeladź 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   W uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr II/10/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu 
działania i składu osobowego paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:  

"§ 4. Ustala się następujący skład osobowy komisji 

1) Członek Komisji - Jarosław Deleska 

2) Członek Komisji - Patrycja Juszczyk 

3) Członek Komisji - Barbara Strzelecka 

4) Członek Komisji - Dariusz Pietrzykowski" 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają niezmienione w swojej treści. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt 
 
z dnia  18 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz.713 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/365/2020 z dnia 15 października 2020 r. Rady Miejskiej 
w Czeladzi  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/432/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie 
ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1.  Przyznać Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Czeladź: 

1) Panu Marianowi Kicie 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 30/9  oraz część 
działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  

dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 14 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 19 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 31 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 12 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

8. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Id: 9C4CC356-BC6A-40DB-BB20-4BC0E64C048B. Projekt Strona 1



9. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 - 9 wykorzystywane są pod garaże stanowiące własność
dzierżawców.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 14 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,
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2. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 19 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,

3. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,
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4. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 31 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,

5. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 12 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,
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6. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,

7. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,
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8. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,

9. część działki nr 22/7 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. 21 Listopada
w Czeladzi, na cele: pod garaż,
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 103/3 arkusz 
mapy 55 ,  część działki nr 70/47, działkę nr 70/43,  działkę nr 70//45 arkusz mapy nr 57,    w dzierżawę  

w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 150 m2, położonej przy ul. Dalekiej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 95 m2, położonej przy ul. Piaskowej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 94 m2, położonej przy ul. Piaskowej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 138 m2, położonej przy ul. Robotniczej 
w Czeladzi, na cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 470 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 210 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 550 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

8. działki nr 70/43 i nr 70/45 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 443 m2, położonej przy ul. 
Zamiejskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Nieruchomości opisane w punkcie 1 – 8 włączone ogrodzeniami do posesji stanowiących własność
dzierżawców, wykorzystywane są na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
tj. jako tereny zielone oraz jako ogródek.
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 150 m2, położonej przy ul. Dalekiej w Czeladzi,

na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 95 m2, położonej przy ul. Piaskowej w Czeladzi,

na cele: tereny zielone,

3. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 94 m2, położonej przy ul. Piaskowej w Czeladzi,

na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 138 m2, położonej przy ul. Robotniczej w

Czeladzi, na cele: ogródek,

5. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 470 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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6. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 210 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,

7. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 550 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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8. działki nr 70/43 i nr 70/45 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 443 m2, położonej przy ul.

Zamiejskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone.
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 2/121 arkusz 
mapy 11,  część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, część działki nr 79/3 arkusz mapy nr 6,  część działki 

nr 1/3 arkusz mapy nr 51, część działek nr 163/1 i nr 164/1 arkusz mapy 4,  w dzierżawę  w drodze  
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 17 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 79/3 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

8. część działki nr 1/3 arkusz mapy nr 51, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, na 
cele: pod garaż,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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9. część działek nr 163/1 i nr 164/1 arkusz mapy 4, o łącznej powierzchni 240 m2, położonych przy ul. 
Ogrodowej w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy (164m2), składowe (56m2), pod garaż (20m2), na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 - 8 wykorzystywane są pod garaże stanowiące własność dzierżawców.
Nieruchomość opisana w punkcie 9 wykorzystywana jest na cele: ogródek przydomowy, składowe oraz pod
garaż
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,

Id: 1990CAF9-BB09-4434-B0B9-2176290CC6AF. Projekt Strona 1



2. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,

3. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w
Czeladzi, na cele: pod garaż,
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4. część działki nr 2/121 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,

5. część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 17 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi,

na cele: pod garaż,
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6. część działki nr 56/15 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi,

na cele: pod garaż,

7. część działki nr 79/3 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, na

cele: pod garaż,
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8. część działki nr 1/3 arkusz mapy nr 51, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, na

cele: pod garaż,

9. część działek nr 163/1 i nr 164/1 arkusz mapy 4, o łącznej powierzchni 240 m2, położonych przy ul.

Ogrodowej w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy (164m2), składowe (56m2), pod garaż (20m2),
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka  nr 6  arkusz mapy 28,  
część działki nr 198 arkusz mapy nr 21,   część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24,  część działki nr 65/4 

arkusz mapy 59,  część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, część działki nr 4/82 arkusz mapy nr 31,  
w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.   Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. działkę nr 6 arkusz mapy nr 28, o powierzchni 459 m2, położoną przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 198 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 151 m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 47 m2, położonej przy ul. Żytniej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 65/4 arkusz mapy nr 59, o powierzchni 148 m2, położonej przy ul. Sienkiewicza 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 157 m2, położonej przy ul. Sosnowej 
w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 4/82 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone (12 m2) oraz  składowe (3 m2) , na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie 
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 – 6 włączone ogrodzeniami do posesji stanowiących własność
dzierżawców, wykorzystywane są na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
tj. jako tereny zielone , jako ogródek przydomowy oraz na cele składowe.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. działkę nr 6 arkusz mapy nr 28, o powierzchni 459 m2, położoną przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi,
na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 198 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 151 m2, położonej przy ul. Katowickiej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,

3. część działki nr 130/1 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 47 m2, położonej przy ul. Żytniej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 65/4 arkusz mapy nr 59, o powierzchni 148 m2, położonej przy ul. Sienkiewicza w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,

5. część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 157 m2, położonej przy ul. Sosnowej w
Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy,
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6. część działki nr 4/82 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Legionów w
Czeladzi, na cele: tereny zielone (12 m2) oraz składowe (3 m2) ,
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka  nr 55/8, działka nr 
55/16,  działka nr 55/13, działka nr 55/18 oraz część działki nr 54/11  arkusz mapy 13,  część działki nr 

56/8 arkusz mapy nr 42, działka nr 37 oraz działka nr 38 arkusz mapy nr 57,  część działki nr 24/1 
arkusz mapy nr 43,  w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. działkę nr 55/8 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 54 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. działkę nr 55/16 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 223 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. działkę nr 55/13 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 172 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. działkę nr 55/18 oraz część działki nr 54/11 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 154 m2, położone 
przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 

5. część działki nr 56/8 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 312 m2, położonej przy ul. Borowej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. działkę nr 37 oraz działkę nr 38 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 250 m2, położone przy ul. Ks. 
Skorupki w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 24/1 arkusz mapy nr 43, o powierzchni 450 m2, położonej przy ul. Piastowskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 – 7 włączone ogrodzeniami do posesji stanowiących własność
dzierżawców, wykorzystywane są na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
tj. jako tereny zielone oraz jako ogródek przydomowy.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. działkę nr 55/8 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 54 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na
cele: tereny zielone,
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2. działkę nr 55/16 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 223 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi,
na cele: tereny zielone,

3. działkę nr 55/13 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 172 m2, położoną przy ul. Ogrodowej w Czeladzi,
na cele: tereny zielone,
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4. działkę nr 55/18 oraz część działki nr 54/11 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 154 m2,
położone przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy,

5. część działki nr 56/8 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 312 m2, położonej przy ul. Borowej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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6. działkę nr 37 oraz działkę nr 38 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 250 m2, położone przy ul.
Ks. Skorupki w Czeladzi, na cele: tereny zielone,

7. część działki nr 24/1 arkusz mapy nr 43, o powierzchni 450 m2, położonej przy ul. Piastowskiej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 163/268 arkusz 
mapy nr 24, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 67 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 53 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 115 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 115 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 69 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 - 6 włączone ogrodzeniami do posesji stanowiących własność
dzierżawców, wykorzystywane są jako tereny zielone.
Gmina obecnie nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 67 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 53 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,

3. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 115 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej

w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej

w Czeladzi, na cele: tereny zielone,

5. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 115 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej

w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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6. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 69 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone.
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 67/24 arkusz 
mapy 57,  część działki nr 99/16 arkusz mapy nr 56, część działki nr 31/30 arkusz mapy nr 31,    część 

działki  nr 68,  część działki nr 73/3 arkusz mapy 6,  część działki nr 105 arkusz mapy nr 56, część działki 
nr 99/2 arkusz mapy nr 3, część działki nr 82/2 arkusz mapy nr 15, w dzierżawę  w drodze  

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 67/24 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 418 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny przy domku fińskim, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 99/16 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 405 m2, położonej przy ul. Lipowej w Czeladzi, 
na cele: tereny przy domku fińskim, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 31/30 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 38 m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, 
na cele: handlowo-usługowe, w tym: teren zabudowany - 27 m2, oraz teren niezabudowany - 11 m2, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 68 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 57 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, na 
cele: handlowe, w tym: teren zabudowany - 38 m2, oraz teren przyległy - 19 m2, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 73/3 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 35 m2, położonej przy ul. Armii Krajowej 
w Czeladzi, na cele: handlowo-usługowe, w tym: teren zabudowany - 20 m2, oraz teren niezabudowany - 
15 m2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej 
na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 105 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 150 m2, położonej przy ul. Słowackiego 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 99/2 arkusz mapy nr 3, o powierzchni 228 m2, położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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8. część działki nr 82/2 arkusz mapy nr 15, o powierzchni 440 m2, położonej przy ul. Przełajskiej 
w Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 i 2 stanowią tereny przy domkach fińskich wynajmowanych przez
dzierżawców. Nieruchomości opisane w punkcie 3 - 5 wykorzystywane są na cele handlowe oraz handlowo
– usługowe., natomiast nieruchomości opisane w punkcie 6-8 wykorzystywane są jako tereny zielone oraz
jako ogródek.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 67/24 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 418 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej
w Czeladzi, na cele: tereny przy domku fińskim,
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2. część działki nr 99/16 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 405 m2, położonej przy ul. Lipowej w
Czeladzi, na cele: tereny przy domku fińskim,

3. część działki nr 31/30 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 38 m2, położonej przy ul. Legionów w
Czeladzi, na cele: handlowo-usługowe, w tym: teren zabudowany - 27 m2, oraz teren niezabudowany - 11
m2,
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4. część działki nr 68 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 57 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi,
na cele: handlowe, w tym: teren zabudowany - 38 m2, oraz teren przyległy - 19 m2,

5. część działki nr 73/3 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 35 m2, położonej przy ul. Armii Krajowej w
Czeladzi, na cele: handlowo-usługowe, w tym: teren zabudowany - 20 m2, oraz teren niezabudowany - 15
m2,
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6. część działki nr 105 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 150 m2, położonej przy ul. Słowackiego w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,

7. część działki nr 99/2 arkusz mapy nr 3, o powierzchni 228 m2, położonej przy ul. Chmielnej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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8. część działki nr 82/2 arkusz mapy nr 15, o powierzchni 440 m2, położonej przy ul. Przełajskiej w
Czeladzi, na cele: ogródek przydomowy,
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 32/14 arkusz 
mapy nr 41, część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15,  część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część 

działki nr 265/28 arkusz mapy nr 32, część działki nr 26/16 arkusz mapy nr 47, w dzierżawę  w drodze  
bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 127 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 196 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 176 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 71 m2, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15, o powierzchni 292 m2, położonej przy ul. Rolniczej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 170 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 144 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż (17m2) oraz tereny zielone (127m2) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 

8. część działki nr 265/28 arkusz mapy nr 32,  położonej przy ul. Równoległej w Czeladzi, na cele: pod 
umieszczenie nośnika reklamowego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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9. część działki nr 26/16 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: handlowe, w tym: teren zabudowany - 10 m2, oraz teren przyległy - 5 m2, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1-6 wykorzystywane są jako tereny zielone; nieruchomość opisana
w punkcie 7 wykorzystywana jest pod garaż stanowiący własność dzierżawcy oraz jako tereny zielone.
Nieruchomość opisana w punkcie 8 wykorzystywana jest na posadowienie nośnika reklamowego, natomiast
nieruchomość opisana w punkcie 9 wykorzystywana jest na cele handlowe.

Gmina obecnie nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3-ch lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 127 m2, położonej przy ul. Powstańców
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 196 m2, położonej przy ul. Powstańców
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone,

3. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 176 m2, położonej przy ul. Powstańców
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 71 m2, położonej przy ul. Powstańców
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone,

5. część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15, o powierzchni 292 m2, położonej przy ul. Rolniczej w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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6. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 170 m2, położonej przy ul. 21 Listopada w
Czeladzi, na cele: tereny zielone,

7. część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 144 m2, położonej przy ul. 21 Listopada w
Czeladzi, na cele: pod garaż (17m2) oraz tereny zielone (127m2),
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8. część działki nr 265/28 arkusz mapy nr 32, położonej przy ul. Równoległej w Czeladzi, na cele: pod
umieszczenie nośnika reklamowego,

9. część działki nr 26/16 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w
Czeladzi, na cele: handlowe, w tym: teren zabudowany - 10 m2, oraz teren przyległy - 5 m2.
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 104/20  arkusz 
mapy nr 13, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 84 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 40 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 93 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 54 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 59 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomości opisane w punkcie 1 - 5 wykorzystywane są jako tereny zielone.
Gmina obecnie nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3-ch lat, na rzecz dotychczasowych
dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 84 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 40 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,

3. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 93 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 54 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,

5. część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 59 m2, położonej przy ul. Spółdzielczej w

Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2  arkusz mapy nr 
56, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 130/2 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 620 m2, położonej przy ul. 27 Stycznia 
w Czeladzi, na cele: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – droga dojazdowa, 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomość opisana w punkcie 1 przylega do nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym - -
sklep Lidl i wykorzystywana jest na cele: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej – droga dojazdowa.

Gmina obecnie nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa dzierżawy
zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na
okres 3-ch lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej działkę nr 130/2 arkusz
mapy nr 56, o powierzchni 620 m2, położonej przy ul. 27 Stycznia w Czeladzi, na cele: poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – droga dojazdowa.
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Projekt 
 
z dnia  6 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

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. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 1 roku, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomość opisana w punkcie 1 wykorzystywana jest pod garaż stanowiący własność dzierżawcy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

Gmina planuje zbycie przedmiotowego terenu.

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umowy dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 1 roku, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41,
o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, na cele: pod garaż.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 103/3 arkusz 
mapy 55 ,   w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 330 m2, położonej przy ul. Dalekiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomość opisana w punkcie 1 włączona ogrodzeniem do posesji stanowiącej własność dzierżawcy,
wykorzystywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jako tereny
zielone.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umowy dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 55,
o powierzchni 330 m2, położonej przy ul. Dalekiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone.

Id: ACA9CABC-F884-4ACE-B02D-7A454449F413. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki  nr 25 arkusz mapy 
nr 20,  w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 25 arkusz mapy nr 20, o pow. 9m2 położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na cele: 
pod umieszczenie nośnika reklamowego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Nieruchomość opisana w § 1 wykorzystywana jest na posadowienie nośnika reklamowego stanowiącego
własność dzierżawcy.

Gmina obecnie nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowa dzierżawy
zawiera zapisy umożliwiające jej wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie,
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umowy dzierżawy, zasadne
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3-ch lat, na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 25 arkusz mapy nr 20, o pow.
9m2 położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie nośnika reklamowego.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

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

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) metale i tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny. 

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

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 
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5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpady tekstyliów i odzieży, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny. 

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

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

§ 3. 1.  Odpady, o których mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1 odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem opublikowanym przez jednostkę wywozową z następującą częstotliwością: 

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

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

2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 5 gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii 
lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie 
z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem: 

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

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

3. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do 
gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową 
harmonogramem w okresie od 1 marca do 30 listopada: 

1) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w tygodniu; 

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

3a. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 gromadzone w workach z folii lub pojemnikach do 
gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez jednostkę wywozową 
harmonogramem w okresie od 1 grudnia do 29 lutego: 

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

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

4. Harmonogram odbioru odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 6 jest dostarczany właścicielom 
nieruchomości przez jednostkę wywozową w formie ulotki raz na rok przed rozpoczęciem okresu jaki 
obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Czeladź. 

5. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, 8 odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie 
z opublikowanym przez jednostkę wywozową harmonogramem: 

1) zabudowa jednorodzinna – co najmniej 2 razy w roku; 
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2) zabudowa wielomieszkaniowa – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

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

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

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

a. papier, 

b. szkło, 

c. metale i tworzywa sztuczne, 

d. bioodpady. 

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

a. papier, 

b. szkło, 

c. metale i tworzywa sztuczne, 

d. bioodpady, 

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

3) worki typu big-bag w ilości 1 sztuka, raz na rok/gospodarstwo domowe do zbierania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny. 

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

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

3. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 zgromadzone w worku big-bag, jednostka wywozowa jest 
zobowiązana odbierać na zgłoszenie telefoniczne właściciela nieruchomości. 

§ 6. 1.  Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 15 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w ilości do 1 Mg/rok 
zebranej przez właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. 

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

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

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

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

Id: 82F74119-B4AE-42D7-ACA6-92C3B6B9E2E3. Projekt Strona 3



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

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

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

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

3) opis zdarzenia. 

§ 8. Traci moc 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. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw gmina musi dostosować uchwałę 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 do aktualnych wymogów.
Uporządkowane muszą być sprawy związane z nazewnictwem oraz rodzajem frakcji odbieranych odpadów,
rodzajem i kolorem pojemników na odpady, częstotliwością odbioru odpadów, zasadami gromadzenia
odpadów, itp. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowuje rodzaje
odpadów jakie muszą być zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Czeladź. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)  jednostce  wywozowej  –  rozumie  się  przez  to  podmiot  posiadający  wpis  do  rejestru  działalności
regulowanej  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości,  prowadzonego
przez  Burmistrza  Miasta  Czeladź  lub  podmiot  posiadający  zezwolenie  Burmistrza  Miasta  Czeladź  na
prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych,
2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – rozumie się przez to wyznaczone
przez  Burmistrza  Miasta  Czeladź  miejsce  odbioru  i  gromadzenia  odpadów  komunalnych  zbieranych
selektywnie,
3)  punkcie  gromadzenia  odpadów  komunalnych  –  rozumie  się  przez  to  wyznaczone  przez  właściciela
nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych,
4) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczanych właścicielom
nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§. 2.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:
1.  zbieranie  w  przeznaczonych  do  tego  celu  pojemnikach  i  workach,  następujących  frakcji  odpadów
komunalnych:
a) papier,
b) szkło,
c) metale i tworzywa sztuczne,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) bioodpady,

2. zagospodarowanie bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w miarę możliwości w kompostownikach
poprzez ich kompostowanie,

3. zbieranie na terenie nieruchomości,  następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) odpady niebezpieczne,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady tekstyliów i odzieży,

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .................... 2020 r.
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h) zużyte opony,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny.

4. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 należy
zbierać oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

§ 3.  1.  Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej winno
być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego pojemnikach - ogrodowych kompostownikach.

2.  Kompostowanie  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  nie  może  odbywać  się  na
nieprzepuszczalnym podłożu ograniczającym dostęp powietrza.

3.  Kompostowanie  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w  zabudowie  jednorodzinnej,  może
odbywać  się  wyłączenie  w  granicach  nieruchomości,  pod  warunkiem,  że  nie  stanowi  uciążliwości  dla
sąsiednich nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować kompostownik zgodnie z
przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn.
zm.).

4.  Właściciel  nieruchomości  zabudowy  jednorodzinnej,  który  zadeklaruje  kompostowanie  bioodpadów
stanowiących  odpady  komunalne  w  przydomowym  kompostowniku,  będzie  zwolniony  z  obowiązku
posiadania worka na bioodpady.

§ 4.  Właściciele  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  tereny  służące  do  użytku  publicznego,  są
zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i  spryzmowanie zgarniętych
zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi
mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:
1)  mycie  odbywa się  na utwardzonej  powierzchni,  a  powstające ścieki  są  odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych,
2) dopuszcza się naprawy pojazdów samochodowych w obrębie własnej nieruchomości, jeżeli czynności te
nie powodują  uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz  zanieczyszczenia wód,  powietrza i gleby,  a
powstające  odpady  są  gromadzone  w  sposób  umożliwiający  ich  usunięcie  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, przy spełnieniu następujących warunków:
a) napraw można dokonywać bez użycia narzędzi mechanicznych wysokoobrotowych,
b) nakładanie powłok lakierniczych, antykorozyjnych lub innych można przeprowadzać bez użycia metody
natryskowej po uprzednim zabezpieczeniu podłoża przed zabrudzeniem,
c)  czynności  związane  z  wymianą  płynów  eksploatacyjnych,  olejów  lub  filtrów można  przeprowadzać
jedynie po uprzednim zabezpieczeniu podłoża przed zabrudzeniem,
d) czynności związane ze szlifowaniem, przecinaniem lub polerowaniem można przeprowadzać bez użycia
urządzeń mechanicznych po uprzednim zabezpieczeniu przed pyleniem do powietrza oraz podłoża przez
zabrudzeniem.

§  7.  1.  Na  terenie  gminy  Czeladź  funkcjonuje  PSZOK  w  miejscu  łatwo  dostępnym  dla  wszystkich
mieszkańców gminy.
2. Lokalizacja PSZOK jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapewnia
dostęp dla  osób niepełnosprawnych (brak ograniczeń w postaci  schodów,  lub zapewniający podjazd dla
wózka inwalidzkiego).
3.  PSZOK przyjmuje,  co najmniej  odpady komunalne  wymienione  w §  2  ust.  1  i  3  dostarczone  przez
mieszkańców gminy. 
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym.

§  8.  1.  Na  terenie  Gminy  Czeladź  dopuszcza  się  zbieranie  odpadów  komunalnych  w  następujących
urządzeniach:
1) pojemnikach do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 4 o minimalnej pojemności 110 l, 
2) pojemnikach do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 o minimalnej pojemności 120 l, 
3) workach wykonanych z folii LPD lub PE-HD do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 o
minimalnej pojemności 120 l,
4) kontenerach do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt i o minimalnej pojemności 3,5m3,
oraz workach big bag o minimalnej ładowności 1 Mg,
5) koszach ulicznych o pojemności minimum 10 l.

2.  Pojemniki  do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane,  szczelne oraz powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.
Dz.  U.  z  2014 r.  poz.  1645  z  późn.  zm.)  i  przystosowanych  do  wszystkich  grzebieniowych systemów
opróżniania.

3.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o
minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1)  nieruchomość  licząca  do  czterech  osób  zamieszkałych  zobowiązana  jest  do  wyposażenia  swojej
nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l, uwzględniając częstotliwość
określoną w niniejszym regulaminie,
2)  nieruchomość  licząca  powyżej  czterech  osób  zamieszkałych  zobowiązana  jest  do  wyposażenia
nieruchomości w dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na każde kolejne cztery osoby
ilość pojemników minimum 110 l wzrastała o dodatkową sztukę, uwzględniając częstotliwość określoną w
niniejszym regulaminie,
3) zarządzający lub właściciel nieruchomości, na której znajdują się ogródki działkowe zobowiązany jest do
wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 40 l w przeliczeniu na każdy
ogródek działkowy w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku,
4)  w  przypadku  przepełniania  się  pojemników,  spełniających  normy  określone  w  pkt.  1-4,  właściciel
zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik,
5) zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
liczby  mieszkańców  i  cyklu  wywozu  tak,  aby  pojemniki  te  nie  przepełniały  się  oraz  spełnione  były
wymagania określone w niniejszym regulaminie,

4. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki winny być trwale oznakowane (w sposób wskazujący na rodzaj
gromadzonych odpadów) i utrzymane w następującej kolorystyce:
1) w kolorze niebieskim z napisem "Papier”,
2) w kolorze zielonym z napisem "Szkło",
3) w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) w kolorze brązowym z napisem "bio".

5.  Pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  winny  być  ustawiane  w  zabudowie  wielomieszkaniowej  w  tzw.
gniazdach, z zachowaniem odrębności zbierania poszczególnych frakcji co najmniej po jednym pojemniku
na każdą frakcję.

6. W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie workowym z zachowaniem
odrębności zbierania poszczególnych frakcji. Do worków stosuje się § 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4.

7.  W  każdym  punkcie  gromadzenia  odpadów  komunalnych  powinna  znaleźć  się  odpowiednia  liczba
pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Id: C67DB265-08E7-46FB-80B4-E0088C79CADC. Projekt Strona 3



8.  Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  dostosować  pojemność  pojemników  do  liczby  osób
korzystających z tych pojemników oraz częstotliwości ich odbierania określonej w rozdziale 4.

9. Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa należy
dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 kosz na odpady o minimalnej pojemności
10 l.

§ 9.  Ustala się warunki lokalizowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. warunki rozmieszczania pojemników w obrębie nieruchomości:
1)  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  wyznaczenia  miejsca  lokalizacji  pojemników
przeznaczonych  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych,  zapewniając  do  nich  łatwy  dostęp  
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2015r. poz. 1422 z późn. zm.),  przy czym w razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w
powyższym rozporządzeniu dopuszcza się:
a) lokalizowanie pojemników w miejscu udostępnionym przez właściciela sąsiedniej nieruchomości – za
zgodą  jej  właściciela  lub  w porozumieniu  z  nim,  po  zgłoszeniu  takiego przypadku -  w odniesieniu  do
nieruchomości  zamieszkałych  -  gminie,  w  odniesieniu  do  nieruchomości  niezamieszkałych  –  jednostce
wywozowej,
b) wspólne korzystanie przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości zamieszkałych z pojemników
na odpady komunalne – w drodze porozumienia między właścicielami nieruchomości, po zgłoszeniu takiego
przypadku gminie,
2) kontenery lub worki big bag na wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe, udostępnione przez
jednostkę  wywozową  lub  PSZOK  należy  lokalizować  w  miejscu  umożliwiającym  dojazd  pojazdu
przeznaczonego  do  odbioru  kontenerów  lub  worków  big-bag  i  nie  utrudniającym  korzystania  z
nieruchomości,

2. warunki lokalizowania pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 500
m,
2) na przystankach komunikacji  publicznej  kosze należy lokować przy wiacie,  a jeżeli  jej  nie  ma to w
sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3. warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1)  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  utrzymywania  pojemników  na  odpady  komunalne
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich
bez  przeszkód  i  niepowodującym  zagrożeń  dla  zdrowia  użytkowników,  w  szczególności  poprzez  ich
czyszczenie i dezynfekowanie co najmniej dwa razy do roku oraz poprzez stałą naprawę ich szczelności,
2) właściciele nieruchomości mogą zlecić wykonanie usług w zakresie czyszczenia, dezynfekcji pojemników
na odpady komunalne,

4.  Właściciele nieruchomości,  na  których znajdują się  ogródki  letnie,  kioski  lub punkty gastronomiczne
zobowiązani są do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość
zbierania  wszystkich  odpadów  powstających  w  związku  z  ich  funkcjonowaniem  oraz  do  utrzymania
czystości i porządku na terenie przylegającym do tych obiektów.

Rozdział 4
Warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia

odpadów.

§  10.  1.  Miejsce  ustawienia  pojemników  właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  utrzymywać  w
czystości poprzez bieżące usuwanie odpadów i ich resztek zalegających na podłożu w miejscu ustawienia
pojemników.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim
stanie sanitarnym poprzez jego dezynfekowanie z częstotliwością dwa razy do roku.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.  1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-
sanitarny,  a  w  szczególności  powinna  być  tak  dobrana,  aby  nie  następował  rozkład  biologiczny
zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepełnienie pojemników (kontenerów).

2.  Niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  należy  pozbywać  się  z  następującą
częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 2 razy w tygodniu,
3) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
4) z ogródków działkowych – co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie od 1 marca do 30 listopada,
5) z cmentarzy – co najmniej 1 raz na tydzień,
6) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa
tygodnie.

3.  Segregowanych odpadów komunalnych,  o których mowa w  § 2 ust.  1 pkt.  a-d należy pozbywać się
z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 1 raz  w tygodniu,
3) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz w miesiącu,
4) z ogródków działkowych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada,
5)  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne  –  co  najmniej  1  raz  w
miesiącu.

4. Odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt e należy pozbywać się z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej -  w okresie od 1 marca do 30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, a w
pozostałym okresie, co najmniej 1 raz w miesiącu,
2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej jeden raz w tygodniu,
3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – w okresie od 1 marca do 30
listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, a w pozostałym okresie, co najmniej 1 raz w miesiącu,
4) z ogródków działkowych - w okresie od 1 marca do 30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu,
5) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz w tygodniu.

5. Odpadów, o których mowa  w § 2 ust. 3 pkt f należy pozbywać się z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w roku zgodnie z określonym harmonogramem. Meble i inne odpady
wielkogabarytowe należy wystawić przed nieruchomością w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce
wywozowej nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru,
2) z zabudowy wielomieszkaniowej – 1 raz na dwa tygodnie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy
gromadzić na terenie nieruchomości w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24
godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

6. Odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt e należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z
dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z
późn.  zm.)  do  punktów  zbierania  zorganizowanych  przez  sprzedawców  tego  sprzętu  lub  podmioty
uprawnione do zbierania odpadów tego typu na podstawie powyższej ustawy lub pozbywać się z następującą
częstotliwością:
1)  z  zabudowy jednorodzinnej  –  2 razy  w roku zgodnie  z  określonym harmonogramem. powstający w
gospodarstwach  domowych  gromadzić  na  terenie  nieruchomości  w  sposób  zapewniający  łatwy  dostęp
jednostce wywozowej. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed nieruchomością w
sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem ich odbioru,
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2) z  zabudowy wielomieszkaniowej -  1  raz  na dwa tygodnie.  Zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny
należy gromadzić na terenie nieruchomości w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej
niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

7. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt i w ilości do 1 Mg/gospodarstwo domowe należy gromadzić w
workach big-bag udostępnianych przez  jednostkę  wywozową.  Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych
pozbywają się na zgłoszenie takiej  potrzeby jednostce wywozowej 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
Można  je  także  przekazać  do  PSZOK  w  ilości  do  1Mg/gospodarstwo  domowe,  1  raz  w  ciągu  roku
kalendarzowego.

8. Odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt i w ilości powyżej 1 Mg/gospodarstwo domowe właściciele
nieruchomości pozbywają się we własnym zakresie. Odpady te należy gromadzić w workach big-bag lub
kontenerach.

9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów publicznych nie może być rzadsza niż 1 raz w
tygodniu.

10. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych nie może być rzadsza niż 1 raz w
tygodniu.

11. Niezależnie od częstotliwości wymienionej w ust. 3, 4, 5 i 6 właściciele nieruchomości zamieszkałych
mogą pozbywać się odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 poprzez przekazanie do PSZOK.

12.  Odpadów,  o których mowa w § 2 ust.  3  pkt  a  –  h właściciele  nieruchomości  zamieszkałych mogą
pozbywać się w następujący sposób:
1) przekazywać do PSZOK z częstotliwością, co najmniej 1 raz na trzy miesiące,
2) przeterminowane lekarstwa wrzucać do oznaczonych pojemników,  znajdujących się w wyznaczonych
aptekach z częstotliwością, co najmniej 1 raz na trzy miesiące,
3)  baterie  i  akumulatory  małogabarytowe  wrzucać  do  oznaczonych  pojemników,  znajdujących  się  w
wyznaczonych szkołach lub innych obiektach z częstotliwością, co najmniej 1 raz na trzy miesiące,
4) odpady tekstyliów i odzieży wrzucać do ustawionych na terenie miasta specjalistycznych pojemników do
zbierania odzieży używanej z częstotliwością, co najmniej 1 raz na trzy miesiące.

13. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych o ustalonej w harmonogramie porze wystawiają pojemniki
lub  worki  do  drogi  publicznej  w  sposób  nie  powodujący  utrudnień  w  ruchu  pieszych  lub  pojazdów.
Pojemniki lub worki winny być wystawione najpóźniej do godziny 6.00 w dniu odbioru odpadów.

14.  W zabudowie  wielomieszkaniowej  właściciele  nieruchomości  pozbywają  się  odpadów udostępniając
pojemniki w otwartych wydzielonych boksach o ustalonej w harmonogramie porze lub wystawiają worki z
odpadami w otwartych wydzielonych boksach.

§ 12.   1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2.  Właściciele  nieruchomości,  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu
nieruchomości,  gromadzonych  w  zbiorniku  bezodpływowym,  co  najmniej  raz  na  trzy  miesiące,  z
zastrzeżeniem ust.1.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.

4.  Szczelny  zbiornik  bezodpływowy  nieczystości  ciekłych  lub  oczyszczalnia  przydomowa  muszą  być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§  13.   1.  Podmioty  realizujące  na  terenie  gminy  Czeladź  zadania  związane  z  odbieraniem  i
zagospodarowaniem  odpadów  zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad  wynikających  z  aktualnego
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Powstające w zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności  wykorzystywane  przez  mieszkańców  we  własnym  zakresie  np.  poprzez  kompostowanie
w przydomowych kompostownikach.

3.  Zaleca  się  następujący  sposób  postępowania  z  odpadami  gromadzonymi  selektywnie  przed
umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpowiednią frakcję odpadów:
1) opróżnienie opakowania - jeśli rodzaj materiału na to pozwala,
2) oczyszczenie silnie zabrudzonych odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
3) zmniejszenie objętości odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 14.  1. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:
1)  tak utrzymywać zwierzęta,  aby wyeliminować  zagrożenia  i  uciążliwości  w szczególności  w zakresie
zachowań  agresywnych  tych  zwierząt,  hałasu  (zwłaszcza  w  porze  nocnej),  przykrego  zapachu
i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki,
zieleńce, place, ulice, chodniki, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej),
2) bezzwłocznie usuwać z miejsc publicznych zanieczyszczenia i odchody własnych zwierząt domowych -
obowiązek ten nie dotyczy psów będących przewodnikami dla  osób niepełnoprawnych.  Nieczystości  te,
mogą być składane w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych,
3) wyprowadzać psy na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażających otoczeniu – dodatkowo w nałożonym kagańcu,
4) w przypadku wprowadzenia psa na teren budynku użyteczności publicznej powinien być on prowadzony
na smyczy oraz dodatkowo w nałożonym kagańcu. Pozostałe zwierzęta domowe powinny być umieszczone
w specjalnej klatce uniemożliwiającej im swobodne przemieszczanie się poza jej obszarem.
5) w przypadku wyznaczenia miejsca do pozostawienia psa przez zarządcę budynku użyteczności publicznej
należy pozostawić psa w sposób uniemożliwiający mu swobodne oddalenie się z wyznaczonego miejsca oraz
dodatkowo w nałożonym kagańcu,
6) w przypadku wprowadzania psa na teren placu zabaw lub piaskownicy powinien być on prowadzony na
smyczy oraz dodatkowo w nałożonym kagańcu. Pozostałe zwierzęta domowe powinny być umieszczone w
specjalnej klatce uniemożliwiającej im swobodne przemieszczanie się poza jej obszarem,
7) w przypadku wyznaczenia miejsca do pozostawienia psa przez zarządcę placu zabaw lub piaskownicy
należy pozostawić psa w sposób uniemożliwiający mu swobodne oddalenie się z wyznaczonego miejsca oraz
dodatkowo w nałożonym kagańcu.

2.  Wymogi  dotyczące  wprowadzania  psów do budynków użyteczności  publicznej  oraz  placów zabaw i
piaskownic nie dotyczą psów będących przewodnikami dla osób niepełnosprawnych.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli - nie
dotyczy ono psów uznanych za agresywne.

4. Obowiązku zakładania kagańca psu, opisanego w § 14 ust. 1 pkt 2-7 oraz w ust. 3 można nierealizować
jeżeli  zaawansowany  wiek,  budowa  anatomiczna  lub  stan  zdrowia  psa,  to  uniemożliwiają  lub  mogą
powodować występowanie niekorzystnych bodźców np. bólu.

Id: C67DB265-08E7-46FB-80B4-E0088C79CADC. Projekt Strona 7



Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 15.  1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej możliwe jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) posiadać budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich spełniających wymogi
przepisów odrębnych, zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3)  nie  dopuszczać  do  powstawania  wobec  innych  osób  zamieszkujących  na  nieruchomości  lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, takich jak hałas i odór.

Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej

przeprowadzania.

§ 16.  1. Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych, w tym m.in. budynkami
mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi.

2. Ustala się stałe terminy przeprowadzania corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie gminy
Czeladź:
1) od 15 kwietnia do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 15 października.
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Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw gmina musi dostosować Regulamin utrzymania porządku
i czystości w gminie Czeladź do nowych wymogów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. Uporządkowane
muszą być sprawy związane z nazewnictwem oraz rodzajem frakcji odbieranych odpadów, rodzajem
i kolorem pojemników na odpady, częstotliwością odbioru odpadów, zasadami gromadzenia odpadów, itp.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowuje rodzaje odpadów jakie
muszą być zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Regulamin… musi
spełniać również wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

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 2021” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 0C09DCDA-378C-4F3A-B114-D927B6AFF445. Projekt Strona 1



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

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia....................2020 r. 

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

i o wolontariacie, na rok 2021 

DZIAŁ I. 

Wstęp 

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

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

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

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1215/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie: uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, projekt Programu współpracy na rok 2021 został poddany konsultacjom. 

Projekt „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2021” został przygotowany na podstawie ubiegłorocznego programu oraz na 
podstawie doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach minionych. 

Dnia 16 października 2020 r. na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl w zakładce Sprawy 
społeczne – Organizacje pozarządowe – Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź ogłoszono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy 
Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

Konsultacje trwały od 26 do 30 października 2020 r. 

Do dnia 30 października 2020 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swoich uwag dotyczących 
wprowadzenia zmian do programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 
przyszły rok. 
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DZIAŁ II. 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 

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

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

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

4) dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

5) wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

6) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Czeladzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, 

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

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

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

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

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

12) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs na dotacje z budżetu Miasta Czeladź na 
realizację zadań publicznych w 2021 roku, 

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

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

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

2. Podmiotami Programu są: 

1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie miasta 
Czeladź lub na rzecz jego mieszkańców, 

2) organizacje pozarządowe, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
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4) spółdzielnie socjalne, 

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

3. Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Czeladź na realizację Programu w roku 
2021 wynoszą: 735 000,00 zł. 

DZIAŁ III. 

Cele Programu 

1. Głównym celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi, kształtowanie 
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Szczegółowe cele do niniejszego Programu to: 

1) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, 

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Mieście, 

3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych, 

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które do tej pory 
były realizowane przez samorząd, 

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

DZIAŁ IV. 

Zasady współpracy 

Realizacja Programu opiera się na zasadach: 

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

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

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

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

5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,  

6) jawności - miasto udostępnia organizacjom pozarządowym podstawowe dane, tj. o zamiarach, celach 
i efektach współpracy oraz o jej kosztach.  
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DZIAŁ V. 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku jest: 

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

2) współtworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania, 

4) konsultowanie aktów prawa miejscowego. 

DZIAŁ VI. 

Formy współpracy 

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w ustawie w art. 3 ust. 3 odbywa się w wymiarze finansowym lub/i niefinansowym. 

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formach: 

1) powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

3) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, 

4) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, 

5) zawierania umów na podstawie m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 

3. Współpraca o charakterze niefinansowym przybiera formy: 

1) organizowania otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym dotyczących 
przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz zadań 
publicznych, planowanych do realizacji na następny rok, 

2) realizowania wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i miasta, 

3) wspierania działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, 

4) udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji 
z wnioskami o dotacje, 

5) wspierania przez miasto działań promujących przekazywanie 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych lokalnym organizacjom pozarządowym, 

6) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, związanej z działaniami organizacji 
pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z miastem, 

7) tworzenia wspólnych zespołów doradczych, inicjatywnych i opiniujących złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie i przedstawicieli  organów administracji publicznej, 

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

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

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

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

DZIAŁ VII. 

Priorytetowe zadania publiczne 

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju demokracji 
lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy 
spełnionych następujących warunkach: 

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Czeladzi, 

2) obie strony wyrażają wolę współpracy, 

3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej. 

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

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

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

a) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców Czeladzi poprzez 
nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, a także zaradności, samodzielności 
i aktywności społecznej, 

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

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

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

f) wspieranie przedsięwzięć z zakresu polityki prorodzinnej oraz osób starszych, 

g) wspieranie działań w zakresie współpracy międzypokoleniowej, 

h) podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną osób starszych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 20 000,00 zł 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m.in.: 

a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej (w tym m.in. konsultacje, warsztaty, poradnictwo, terapia, prowadzenie działalności ruchów 
abstynenckich itd.), 
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b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży (w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element 
oddziaływań profilaktycznych zgodnie z przedstawionym programem profilaktycznym, organizacja 
zawodów integracyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym, 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
organizacja wyjazdów profilaktycznych,  integracyjnych, rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci i dorosłych, organizacja konkursów, imprez itp.), 

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

d) realizacja programów informacyjno-edukacyjno-integracyjnych dla dorosłych, 

e) realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, 

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

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 150 000,00 zł. 

3) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, w tym m.in.: 

a) udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz wspomaganie przedszkoli, szkół 
i placówek (w tym m.in. konsultacje psychologiczne dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli 
z zakresu komunikacji interpersonalnej, warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze 
itp.), 

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

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 15 000,00 zł 

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.: 

a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

b) wspieranie działań ułatwiających dostęp do kultury, sztuki oraz pielęgnowanie i poznawanie miejsc 
dziedzictwa narodowego poprzez organizację wycieczek, 

c) przygotowywanie wydawnictw związanych z historią i kulturą Czeladzi, 

d) prowadzenie zespołów artystycznych, tanecznych, 

e) organizacja plenerów i imprez artystyczno-kulturalnych, 

f) organizacja wystaw, koncertów, 

g) działania mające na celu pielęgnowanie historii i kultury Czeladzi w miastach partnerskich. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 35 000,00 zł  

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.: 

a) organizacja przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie usportowienia osób (dzieci, młodzież, 
seniorzy) poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu 
przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji, 

b) organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

c) organizacja wydarzeń sportowych (turnieje, imprezy sportowe), 

d) wspieranie działań sportowych i sportowo-rekreacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 
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e) realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów poprzez dofinansowanie 
stypendiów sportowych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 420 000,00 zł 

6) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym m.in.: 

a) realizacja programów wspierających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 20 000,00 zł 

7) ratownictwo i ochronę ludności, w tym m.in.: 

a) utrzymywanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zaplanowana kwota przeznaczona na realizację ww. zadań w projekcie budżetu Miasta Czeladź na 
2021 r. wynosi: 75 000,00 zł 

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

5. Miasto w 2021 roku będzie wspierać, powierzać i współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w zakresie realizacji w/w zadań. 

DZIAŁ VIII. 

Okres realizacji Programu 

1. Zadania niniejszego Programu będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

2. Zmiany w programie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie uchwały Rady Miejskiej 
w Czeladzi. 

DZIAŁ IX. 

Sposób realizacji Programu 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przyznawanie przez miasto 
środków finansowych odbywać się będzie poprzez: 

1) otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Miasta Czeladź, 

2) wnioski organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie 
z art. 19a ustawy, 

3) wnioski o inicjatywę lokalną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi, 

4) inne tryby niż wyżej wymienione, określone w odrębnych przepisach, w szczególności 
w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Realizatorzy Programu: 

1) Rada Miejska w Czeladzi, 

2) Burmistrz Miasta Czeladź, 

3) organizacje pozarządowe, 
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4) komisje konkursowe, 

5) Wydziały Urzędu Miasta Czeladź i jednostki organizacyjne miasta. 

DZIAŁ X. 

Sposób oceny realizacji Programu 

1. Burmistrz Miasta Czeladź dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego 
organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: ustalenia trybu i zasad postępowania 
przy udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania zadań publicznych. 

2. Ocena realizacji  programu będzie dotyczyć: 

1) liczby otwartych konkurów ofert, 

2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkurów, 

3) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, 

4) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności, 

5) wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację zadań 
publicznych, 

6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych, 

7) wysokości środków własnych organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców miasta, 

8) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, 

9) liczby złożonych przez organizacje ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartych 
konkurów ofert (tzw. małe granty), 

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

11) liczby inicjatyw podejmowanych przez organizacje w ramach inicjatywy lokalnej. 

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

DZIAŁ XI. 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert 

1. Do zaopiniowania ofert, przedłożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ustawie w art. 3 ust. 3, Burmistrz Miasta Czeladź 
w drodze Zarządzenia powoła komisję konkursową. 

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

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

4. Do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków. 
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5. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowej po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert 
składają oświadczenie, iż nie pozostają w takim stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami biorącymi 
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas opiniowania 
ofert. 

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

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

8. Komisja konkursowa przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

9. Wyniki konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Czeladź. 

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

Id: 0C09DCDA-378C-4F3A-B114-D927B6AFF445. Projekt Strona 9



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych
uchwalany jest co roku. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Czeladź 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/89/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czeladź zmienionej 
uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXV/320/2020  z dnia 30 lipca 2020 r. §1 otrzymuje brzmienie: 
„Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach oznaczonych numerami działek: 23, 24, 25, 
26/1, 26/2 arkusz mapy 31, 2/4 arkusz mapy 37  oraz na działkach 117 arkusz mapy 34; 1, 2, 5 arkusz mapy 38; 
50, 51 arkusz mapy 40, stanowiących własność Gminy Czeladź celem zabezpieczenia kredytu maksymalnie do 
kwoty 30.000.000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100)." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr VI/89/2019 z dnia 27 marca 2019r. wyrażono zgodę na
ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych
numerami działek: 23, 24, 26 arkusz mapy 31; 117 arkusz mapy 34; 1, 2, 5 arkusz mapy 38; 50, 51 arkusz
mapy 40 o łącznej powierzchni 61,3356 ha stanowiących własność Gminy Czeladź celem zabezpieczenia
kredytu maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100).

Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXV/320/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniono maksymalną
kwotę kredytu do 30.000.000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100).
W wyniku realizacji inwestycji gminnej, remontu miejskiego basenu przy parku Grabek, okazało się, że
inwestycją objęte są również fragmenty działek 25 i 2/4, wobec czego niezbędnym jest wyrażenie zgody na
obciążenie hipoteką również tych gruntów, do czego zobowiązał nas bank udzielający kredytu. Działki
stanowią własność Gminy Czeladź w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla
przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka oznaczona
nr 26 arkusz mapy 31 uległa podziałowi na działki nr 26/1 i 26/2.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (...) obciążania nieruchomości”. Wobec uzasadnienia
faktycznego i prawnego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

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 w  2020r 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII/232/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019r. 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 2020r., § 
2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Na realizację zadania określonego w §1, Gmina Czeladź wydzieli majątek w formie dotacji celowej 
w wysokości 104 400,00 zł (słownie:sto cztery tysiące czterysta złotych 00/100) ”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

W związku z wykorzystaniem środków finansowych zawartych w porozumieniu na 2020 rok, zachodzi
konieczność zwiększenia tego limitu, a tym samym aneksowania zawartego porozumienia na zapewnienie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta do końca 2020 roku.

Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 rok w dz. 900 rozdz.
90095  § 2710. Zwiększona kwota daje możliwość przyjęcia dodatkowo 7 sztuk zwierząt.

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638),
określa obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom występującym w gminach.

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miasta Czeladź stosownej uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji
przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź
oraz zwiększenie na ten cel odpowiedniego majątku, jest w pełni uzasadnione.
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                                    PrzewodniczącaPrzewodnicząca

Rady  Miejskiej  w  CzeladziRady  Miejskiej  w  Czeladzi

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź  

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

  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

_____________________________________________________________

                                                                                    Czeladź, dnia 25 listopada 2020 r. 

DU-RM.0005.13.2020

Szanowny Pan 
Sebastian G.
ul. 
41-250 Czeladź

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zalewania ul.

Parkowej w Czeladzi informuję, że w dniu 8 października br. odbyła się Komisja Skarg,

Wniosków i Petycji na której został rozpatrzony Pana wniosek.

Zgodnie  z  art.  29  oraz  art.  30  ustawy  o  drogach  publicznych  z  dnia  

21  marca  1985  r.  utrzymywanie  zjazdów,  łącznie  ze  znajdującymi  się  pod  nimi

przepustami,  należy  do  właścicieli  lub  użytkowników  gruntów  przyległych  do  drogi,  

w  związku  z  czym  wykonanie  odwodnienia  należy  do właścicieli  działek,  na  których

znajduje się ul. Parkowa. 

Ponadto informuję również, że do zalewania dochodzi z ul. Legionów, która jest drogą

powiatową  w  związku  z  tym  odpowiednim  organem  do  rozpatrzenia  wniosku  jest

Starostwo Powiatowe w Będzinie. 

Ze  strony  gminy  zostały  podjęte  kroki  z  odwodnieniem  drogi  wewnętrznej  w  Parku

Grabek.

z poważaniem 
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