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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 18 czerwca 2021 r. 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 23 Czerwca 2021 r., godzina 16:00

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 26 maja 2021 r. 
4. DU-Or. 0057.5.2021

Informacja międzysesyjna za okres od 12.05.2021 r. – 07.06.2021 r. 
5. Informacja  międzysesyjna  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  za  okres  od  01.05.2021  r.  do

31.05.2021 r.

Temat Sesji  z planu pracy Rady Miejskiej

6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy. 
6.1 Debata nad raportem o stanie gminy Czeladź za 2020 rok.
6.2 Projekt Nr 77

 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania.

7. Ocena wykonania budżetu za 2020 rok.

7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania  budżetu za 2020 rok.

7.2 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.

7.3 Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  z  wykonania

budżetu za 2020 rok.

7.4 Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  absolutorium  dla  Burmistrza

Miasta Czeladź z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7.5 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium.

7.6 Dyskusja
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7.7 Projekt Nr 78
w  sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Czeladź za 2020 rok. 

7.8 Projekt Nr 80
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2020 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ
8. Projekt Nr 67 

w  sprawie:  przyjęcia  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź. 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

9. Projekt Nr 66
w sprawie: określenia średniej  ceny jednostki  paliwa w Gminie
Czeladź w roku szkolnym 2021/2022. 

Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

10. Projekt Nr 75 
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czeladź na rok 2021 . 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

11. Projekt Nr 68
w sprawie:  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grunto-
wej  oznaczonej  numerami  działek  3/29,  3/30  arkusz  mapy
37 o łącznej  powierzchni  0,0011  ha  położonej  w okolicy  ulicy
Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

12. Projekt Nr 69 
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  gminnego  zasobu
nieruchomości  działki  oznaczonej  numerem  1/3  arkusz  mapy
46 o powierzchni  0,0253  ha  położonej  przy  ulicy  Tadeusza
Kościuszki w Czeladzi.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

13.
Projekt Nr 70 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczo-
nych jako część działki  nr  136/4 arkusz mapy 42,  w dzierżawę
w drodze  bezprzetargowej,   na rzecz  dotychczasowych  dzier-
żawców.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

14.
Projekt Nr 71 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczo-
nych jako część działki  nr 105/5 arkusz mapy 7, część działki nr
39/25  arkusz  mapy  42,  działka  nr  61  arkusz  mapy  nr  21,
w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczaso-
wych  dzierżawców.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

15. Projekt Nr 72
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczo-
nych jako część działki  nr  26/10 arkusz mapy 47, część działki nr
22/3 arkusz mapy 50,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej
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na rzecz dotychczasowych  dzierżawców.
16. Projekt Nr 73 

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczo-
nych jako część działki  nr  28/56 arkusz mapy 47, część działki nr
158/6 arkusz mapy 4,  część działki  nr 1/5 arkusz mapy nr 45,
część działki  nr  1/7 arkusz mapy nr 45,   działkę nr  1/7 arkusz
mapy nr 19,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz
dotychczasowych  dzierżawców.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

17. Projekt Nr 74
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczo-
nych jako działka  nr  71/2 arkusz mapy 54, część działki nr 65/9
arkusz  mapy  59,  w dzierżawę
w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżaw-
ców.

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej

18. Projekt Nr 79
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  użytkowanie
nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej
jako  dz.227/1  k.m.  30  na  rzecz  Czeladzkiego  Towarzystwa
Budownictwa Społecznego – ZBK Sp.z o.o. 

Komisja Rozwoju 
i Polityki 
Przestrzennej 

19. Projekt Nr 76 
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja Finansowo 
– Budżetowa 

20. Projekt Nr 81
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na 
lata 2021 – 2035 

Komisja Finansowo 
– Budżetowa 

21. Projekt Nr 82
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta na 2021 rok. 

Komisja Finansowo 
– Budżetowa 

22. Interpelacje/zapytania radnych – pisemnie.
23. Korespondencja/informacje do wiadomości Rady: 

1. Petycja mieszkańców w sprawie rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem 
i  przebudową  instalacji  wody  i  kanalizacji  na  ulicy  Legionów
 (DU-RM.0005.8.2021) 
Przekazanie do Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

2. Inwestor  SMG  Śląsk  sp.  Z  o.o.  –  Wniosek  w  sprawie  ustalenia  lokalizacji
inwestycji  mieszkaniowej  na  nieruchomości  położonej  przy  ulicy  Francuskiej  
w Czeladzi. (DU-RM.0005.5.2021) 

3. Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji – pismo dotyczące bezczynności Rady  
w  sprawie  skargi  na  Dyrektora  Przedszkola  Publicznego  Nr  1  w  Czeladzi.  
(DU-RM.1510.2.2021) 

4. Polski Związek Filatelistów – w sprawie wyrażenia zgody na udział w komitecie
honorowym  uroczystości  związanych  z  obchodami  100  lecia  Czesława  Słani  
(DU-RM.0004.4.2021)  

5. Sprawozdanie  z  Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w Zakresie Zadań
Publicznych w roku 2020. 
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24. Sprawy bieżące.
25. Zamknięcie obrad sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
                     w Czeladzi 

Marcin Gadecki
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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 16 czerwca 2021 r.   

 
DU -RM.0002.7.2021 
 
 

 Radny Rady Miejskiej w Czeladzi  

       =================  
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.)  

 

ZWOŁUJĘ  

XXXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2021 r.  

 

MIEJSCE OBRAD:  obrady zdalne  

Godzina 16:00  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
                    w  Czeladzi 
  /-/ Marcin Gadecki  

        
Informacja dla pracodawcy: 
Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego  

z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).  

--------------------------------------- 
Art.20.1.Rada gminy obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. Zawiadomienia o zwołaniu radni otrzymali @ 
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        Czeladź, dnia 8 czerwca 2021 r. 
 
DU - Or. 0057.5.2021 
 
Informacja międzysesyjna za okres od 12 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. 
 
1. Informacje ogólne. 
 
1.1. Dane demograficzne. 
Liczba ludności wg stanu na dzień 31.05.2021 r. wynosiła 29.131 osób  
i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 29 osób, w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 548 osób. 
 
1.2. Zasoby ludzkie – rynek pracy. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach współpracy z Sądem Rejonowym  
w Będzinie 2 osoby skazane wykonują kontrolowane nieodpłatne prace na cele 
społeczne, a w Muzeum Saturn 13 osób. 
 
2. Wykonanie budżetu. 
2.1. Urząd Miasta. 
Dochody budżetu miasta 30.04.2021 r. zrealizowano  w wysokości 70.371.896,02 zł, 
co stanowi 34,54 % planu. Wydatki wykonano na kwotę 56.554.443,95 zł, tj. 24,61 
%.   
Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 
31.05.2021 r. wyniosło 31.486.176 zł. 
 
2.2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
Wydatki wykonano na kwotę  20.164.839,46 zł, co stanowi  30,56% planu wydatków, 
a dochody zrealizowano w wysokości 114.524,65 zł, tj. 54,03%. planu dochodów. 
 
2.3. Dom Pomocy Społecznej Senior. 
 
Wydatki wykonane na dzień 31.05.2021 r. wyniosły 1.174.278,64 zł., tj. 44,58 % 
w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 594.961,82 zł.,  
co stanowi  30,51 % w stosunku do planu. 
 
2.4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Pomoc Społeczna 
W maju br. w zakresie zadań własnych  wypłacono 3.684 świadczenia dla 701 osób 
na kwotę 173.852,22 zł, która stanowi 6,85% rocznego planu wydatków na 2021 r. 
Narastająco od początku br. wydano 797 411,50 zł, tj. 31,39 % rocznego planu 
wydatków. 
 
Świadczenia Rodzinne 
Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w maju br. na realizację świadczeń 
rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego  wydano 535.428,58 zł. 
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W ww. okresie wypłacono 1.871 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 
i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz 
świadczenia rodzicielskiego dla 913 osób. Od początku br. wydano 2.811 200,52 zł 
co stanowi 42,26% planowanych wydatków na 2021 r. 
 
Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
w maju 2021 r. na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 
103.626,64 zł, wypłacono  234  świadczeń   z  funduszu   alimentacyjnego  dla       
170 wierzycieli, od początku br. wydano 535.347,28zł, co stanowi 40,40% 
planowanych wydatków na 2021 r.  
 
Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń wydano kwotę 2.229.427,63 zł,  
w tym okresie wypłacono 4.487 świadczenia 500+. Od początku 2021 r. wydano 
11.223.467,02 zł, co stanowi 41,80% planowanych wydatków na 2021 r. 
 
Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 
w okresie międzysesyjnym  wypłacono 2 świadczenia na kwotę 600 zł, od początku 
2021 r. na w/w świadczenia wydano 1.500 zł. 
 
Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  
w  okresie  międzysesyjnym  sporządzono 1 decyzję, od początku 2021 r. wydano 
8.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na br. 
  
Dodatki mieszkaniowe 
W maju 2021 r. z tytułu dodatku mieszkaniowego wypłacono 415 świadczeń  
na kwotę 118.381,51zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 412 rodzin, narastająco 
w 2021r. wydano 593.355,15zł. 
 
W maju br. z tytułu dodatku energetycznego złożono 8 wniosków. Kwota 
wypłaconego dodatku energetycznego 78,39zł, od początku roku wydatkowano 
1.655,95 zł. 
 
Karta Dużej Rodziny 
W maju 2021 r. wydano 7,41 zł, a od początku roku 112,32 zł. 
 
Karta Senior 60+ 
W maju wydano 1 kartę (1 wniosek), łącznie przekazano 1.893 szt. (1.474 wnioski). 
 
Karta Rodzinka 2+ 
W maju wydano 9 kart (w tym okresie złożono 2 wnioski), łącznie przekazano 1.940 
szt. (483 wnioski). 
 
Usługi opiekuńcze 
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w maju br. wykonywała 
1 opiekunka dla 2 osób, zrealizowała 18 godzin usług. W ww. okresie na obsługę 
zadania wydano 774 zł (środki zlecone). 
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Usługi opiekuńcze 
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone przez lekarza      
w maju br. wykonywały 24 opiekunki dla 77 osób, zrealizowały 1.688 godzin usług. 
Poniesione koszty  w maju na ww zadanie wyniosły 48.237,05zł.( środki własne). 
 
 
Domy Pomocy Społecznej 
W maju 2021 r. na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wydano 
254.787,26 zł (co stanowi 11,32% planu na 2021 r.) Narastająco od początku 2021 r. 
wydano 1.129.740,90 zł (tj. 50,21% planu na 2021r.). W ww. okresie poniesiono 
odpłatność za 89 osób przebywających w DPS, w tym w DPS Senior wydatkowano 
kwotę 47.063,56 zł dla 21 osób. 
 
2.5. Miejska Biblioteka Publiczna. 
Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 07.05.2021 r. do 21.05.2021 r. wyniosły 108.852,16 zł (łącznie od 01.01.2021r.  
do 21.05.2021r. – 795.739,86 zł), co stanowi 28,50 % planowanych przychodów na 
rok 2021 r. 
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie  
od 07.05.2021 r. do 21.05.2021 r. wyniosły 45.384,99 zł (łącznie od 01.01.2021 do 
21.05.2021 –  922.276,11 zł), co stanowi 33,01 % planowanych kosztów na rok 2021 
r. 
 
2.6. Muzeum Saturn. 
Na rok 2021 Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.437.000 zł; od początku roku 
przekazanych zostało łącznie 610.000 zł, w okresie międzysesyjnym otrzymana 
dotacja wynosiła 140.000 zł, koszty ogółem wyniosły 570.123,72 zł, a koszty 
poniesione za niniejszy okres sprawozdawczy wyniosły 115.698,08 zł. 
 
2.7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Wykonanie planu wydatków od 01.01.2021r. do 07.06.2021r.  wyniosło 4.137.440,34 
zł, co stanowi 31,74% planu wydatków ogółem (13.033.770,00), dochody 
zrealizowano w wysokości 35.584,34 zł, tj. 58,82% planu dochodu ogółem 
(60.500,00). 
 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi. 
Uchwała nr XXXVII/489/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2021 rok – dokonano zmian w budżecie. 
Uchwała nr XXXVII/488/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie 
zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2035 – dokonano zmian  
w WPF. 
Uchwała nr XXXVII/482/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 maja 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 47/2 arkusz mapy 13, część działki nr 32/14 arkusz mapy 41,  w dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców – w realizacji.                  
Uchwała nr XXXVII/483/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 maja 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki 
nr 227/2 arkusz mapy 21,  w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy – w realizacji. 
Uchwała  nr XXXVII/484/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 maja 2021 r. 
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w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 
działki nr 130/1 arkusz mapy 24, część działki nr 23/2 arkusz mapy 15, część działki 
nr 37 arkusz mapy nr 42, część działki nr 238/13 arkusz mapy nr 29, w dzierżawę  
w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców – w realizacji. 
 
4. Sprawy bieżące. 
 
4.1. Zamówienia publiczne. 
 
Urząd Miasta 
Od początku 2021 roku w progach regulaminowych: 
- wszczęto 328 postępowań o sumarycznej wartości netto udzielonych zamówień 
1 310 370,03 zł.  
- unieważniono 1 postępowanie. 
- podpisano ogółem 106 umów o sumarycznej wartości  netto 1 996 538,06 zł. 
 
W okresie sprawozdawczym: 
 
- wszczęto 68 postępowań poniżej progu ustawowego. 
- podpisano 16 umów 
 
W trybie ustawowym: 
 
- zakończono postępowanie (W trybie podstawowym) na „Kompleksowe 
wyposażenie pomieszczeń w kamienicy Konarzewskich, ul. Rynek 22 w Czeladzi”. 
Wartość udzielonego zamówienia netto 164.516 zł. 
 
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. 
28.04.2021r. rozstrzygnięto postępowanie p.n. „Przebudowa drogi ul. Kilińskiego  
w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej” i wybrano ofertę Wykonawcy  
EUROVIA POLSKA S.A. ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce  
z ceną 2.222.777,97 zł brutto. Dnia 07.06.2021r. zostanie zawarta umowa z 
wybranym Wykonawcą.  
 
28.04.2021r. rozstrzygnięto postępowanie p.n. „Budowa placów zabaw w Parku 
Grabek  w Czeladzi” i wybrano ofertę Wykonawcy PRO-MB Michał Bil ul. Św. Kingi 
15A/1, 41-500 Chorzów   z ceną 777.781,42 zł brutto. Dnia 07.06.2021r. zostanie 
zawarta umowa z wybranym Wykonawcą. 
 
02.06.2021r. wszczęto postępowanie pn. „Przebudowa ul. Siemianowickiej”  
i zaproszono do negocjacji Wykonawcę MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Gliwicach (kod 44-101) Plac Piastów 10, które odbędą się dnia 08.06.2021r.  
 

http://mzgk.czeladz.pl/bip/zamowienia-powyzej-30-tys-euro/14
http://mzgk.czeladz.pl/bip/zamowienia-powyzej-30-tys-euro/14
http://mzgk.czeladz.pl/bip/zamowienia-powyzej-30-tys-euro/14
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02.06.2021r. wszczęto postępowanie pn. „Modernizacja nawierzchni terenu 
przyległego do Osiedla Piłsudskiego – dojazd do garaży” i zaproszono do negocjacji 
Wykonawcę MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (kod 44-101) Plac Piastów 
10, które odbędą się dnia 08.06.2021r.  
 
 
Zamówienia, o wartości mniejszej niż  130 000 zł netto  
 
W okresie od 12.05.2021r. do 07.06.2021r. udzielono następujących zamówień,  
o wartość mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.):  
5 usług oraz 6 dostaw na łączną kwotę: netto 98,081,19 zł, brutto: 120 639,86 zł. 
 
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. 
1. 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”. 
Zakończone zostały prace związane z wyłożeniem niecek basenów folią EPDM. 
Zamontowano wszystkie urządzenia na terenie placu zabaw oraz siłowni. Kończone 
są roboty związane z wykończeniem zaplecza technologicznego oraz kontenerów 
wewnątrz. Roboty związane z ułożeniem kostki brukowej na terenie basenu 
wykonane zostały w 95%. Prowadzone są prace związane z uporządkowaniem 
terenu oraz sianiem trawy. 
 
2. Wykonanie projektu wraz z kompletem dokumentów oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej dla 
zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części  ul. 
Katowickiej od nr 71 do nr 115 wraz z przyłączami do budynków"  
Zapytanie ogłoszone w dniu 10.03.2021 r. zostało unieważnione dnia 15.04.2021 r. 
W dniu 19.04.2021 r. ogłoszono nowe zapytanie ofertowe na wykonanie 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. W dniu 26.04.2021 r. upłynął termin 
składania ofert. W postępowaniu złożono 4 ofert.  
W dniu 17.05.2021r. została podpisano umowę z Wykonawcą. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Projekty i Doradztwo Energetyczne Łukasz Wiktorowicz  
z siedzibą w Będzinie. 
 
3. Wykonanie projektu wraz z kompletem dokumentów oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej dla 
zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przełajskiej od nr 38 do ul. Madera 
nr 1 wraz z przyłączami do budynków" 
Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej zostało 
rozstrzygnięte. W dniu 26.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk  
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. W dniu 11.05.2021 przedstawiciel biura 
uzyskał od Spółki warunki techniczne na wykonanie dokumentacji projektowej. 
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4. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej dla projektowanych 
domów jednorodzinnych przy ul. Rolniczej na działkach nr 178/2; 177; 191/1; 
188/5 KM 3 obręb 001 Czeladź w Czeladzi 
29.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego. Termin składania ofert przypada na dzień 14.05.2021 r. Przetarg 
został unieważniony. Ogłoszenie nowego przetargu planowane jest na 23 tydzień 
2021r. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
W okresie międzysesyjnym od 12.05.2021 r do 07.06.2021 r udzielono łącznie 62 
zamówień publicznych na kwotę: 39.528,07 zł netto, w tym: 47 dostaw na kwotę 
19.225,30 zł netto oraz 15 usług w wysokości 20.302,77 zł netto. 
 
Muzeum Saturn. 
Od 01.01.2021 r. do 07.06.2021 r. w Muzeum Saturn w Czeladzi zarejestrowano 52 
dostaw na kwotę 51 278,90 zł.  netto, 43 usługi na kwotę 73 445,71 zł. netto. 
 
4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź. 
W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 32 zarządzenia. 
 
4.3. Decyzje administracyjne. 
W okresie międzysesyjnym wydano 593 decyzje, w tym: 
-  w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych – 59, 
-  w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego – 3, 
-  w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 349, 
-  w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 75, 
-  w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 14,                          
-  w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych – 2, 
-  inne: zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, 
   umarzające, bez rozpatrzenia – 37, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8, 
-  w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 1, 
-  w sprawie uznania, odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych – 3, 
-  w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza 
Czeladzią - 22 
-  w sprawach związanych z DPS „Senior” – 20, 
 
w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie 
międzysesyjnym wydano 252 decyzje przyznające świadczenia, 
- w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 50, 
- w sprawach dotyczących ewidencji ludności – 10, 
- zezwalających na prowadzenie działalności TAXI – 2, 
- zezwalających na sprzedaż alkoholu – 10, 
- w sprawie zajęcia pasa drogowego –21, 
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 16, 
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji – 3, 
- zezwalające na usunięcie drzew – 2, 
- umarzającą opłatę za usunięcie drzew – 1, 
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- ustalającą warunki zabudowy – 1. 
 
4.4. Ochrona zdrowia. 
 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 16.00 do 19.00, 
• 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 15.00 
do 19.00. 
Ze względu na trwającą w kraju pandemię wywołaną COVID-19, od 15.10.2020 r. 
konsultacje udzielane są telefonicznie. 
 
Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
• wpłynęło 6 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu o zastosowanie 
wobec nich obowiązku leczenia odwykowego, 
• skierowano 7 osób na badania do biegłych sądowych celem dokonania 
diagnozy  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opracowywania opinii psychiatryczno –  
psychologicznych, 
• zaopiniowano 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Miasto Czeladź bierze udział w następujących programach i projektach: 
• Zachowaj Trzeźwy Umysł – działania profilaktyczne pod hasłem  
„W poszukiwaniu szczęścia” zwracają uwagę na izolację społeczną, tęsknotę  
za rówieśnikami oraz poczucie osamotnienia wśród uczniów, które są spowodowane 
sytuacją epidemiczną. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, 
który może przejawiać się w różnych aktywnościach życia codziennego, w związku  
z czym poszczególne materiały zostały przygotowane i dobrane tak, aby umożliwić 
uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych i pozytywnych emocji.  
W ramach tej ogólnopolskiej kampanii materiały profilaktyczne zostały dostarczone  
do wszystkich uczniów czeladzkich placówek oświatowych. 
• „NOWA SYTUACJA – NOWE WYZWANIA, czyli jak bezstresowo powrócić  
do nauki stacjonarnej” – dwie konferencje szkoleniowe dla nauczycieli z czeladzkich 
placówek oświatowych. Szkolenie to wpisało się w realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź. Program 
szkoleń powstał w odpowiedzi na liczne obawy i zapytania pedagogów odnośnie 
powrotu dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach. Łącznie w 2 spotkaniach udział 
wzięło 64 nauczycieli. 
• Konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami” –  celem konkursu jest 
wyróżnienie działalności JST w zakresie działań podjętych przez nie na rzecz swoich 
mieszkańców  
w latach 2017-2020, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się  
do zapobiegania występowaniu chorób płuc. Miasto Czeladź zgłosiło projekt 
„Czeladź dla Seniora” dedykowany lokalnym seniorom i seniorkom, w tym między 
innymi warsztaty pn. „Siła Oddechu”, które miały na celu rozwinięcie technik 
oddechowych, Jogę, zajęcia Tai Chi oraz bezpłatne badania profilaktyczne. 
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Wydział Edukacji i Polityki Społecznej przygotował tzw. „Pakiety Covidowe” dla 
czeladzkich seniorów i seniorek. Każdy pakiet składał się z pulsoksymetru, maseczki 
ochronnej typu FFP2 oraz bawełnianego komina chroniącego szyję. W pierwszej 
kolejności zestawy dedykowane były osobom, które w 2020 roku aktywnie 
uczestniczyły w akcjach organizowanych przez Miasto Czeladź oraz posiadają 
system powiadamiania „SMS dla Seniora!”. Do dnia 7 czerwca br. rozdano 90 
pakietów. 
 
Zatwierdzony został wniosek złożony przez Kopalnię Kultury w Czeladzi  
o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 12.400 zł brutto na realizację 
programu profilaktycznego realizowanego podczas Akcji „Lato w Mieście” w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 
rok. 
  
Do 31 maja 2021 r. wpłynęły 2 wnioski w sprawie przyznania pieniężnych nagród 
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Złożone wnioski 
zostaną rozpatrzone przez komisję ds. przyznawania nagród sportowych powołaną 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź. 
 
12 i 24 maja br. na Rynku w Czeladzi odbyły się  bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Badania przeprowadzane były 
przez następujące firmy: 
• Mammo-Med Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk  
• Geneva Trust Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pałubickiego 6A, 80-175 Gdańsk 
Łącznie przebadano 93 osoby. 
 
Burmistrz Miasta Czeladź przyznał dotację (forma „mały grant”) dla: 
• Klub Sportowy Górnik Piaski na realizację zadania publicznego pt. organizacja 
profilaktycznej imprezy sportowo-rekreacyjnej Sport poprzez zabawę (kwota: 6.710 
zł), 
• Klub Sportowy Górnik Piaski na realizację zadania publicznego  
pt. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka (kwota: 6.100 
zł). 
 
1 czerwca br. Burmistrz Miasta Czeladź ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z dziedziny pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Termin składania wniosków na realizację powyższego zadania upływa 22 czerwca br. 
 
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, w ramach realizacji Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko COVID-19, od 18 stycznia 2021 r. koordynuje działania 
związane z transportem pacjentów (seniorów) do punktów szczepień. W okresie 
międzysesyjnym zorganizowano 4 transporty pacjentów na przyjęcie pierwszej lub 
drugiej dawki szczepionki. Ponadto koordynatorzy udzielają informacji na temat 
procesu szczepień, oraz kierują do odpowiednich punktów szczepień działających  
na terenie Miasta Czeladź, a także zlecają zespołom wyjazdowym szczepienia 
mobilne w miejscu zamieszkania pacjentów. W okresie międzysesyjnym zlecono  
2 szczepienia w miejscu zamieszkania pacjentów. 
 
Dzięki podjęciu współpracy między Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej,  
a Centrum Zdrowia Medikard Dariusz Puszczewicz i Edmund Puszczewicz Spółka 
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Jawna Poradnia lekarza POZ w Czeladzi powstał Punkt Szczepień Powszechnych  
w siedzibie Centrum przy ul. Grodzieckiej 52. Punkt rozpoczął działalność od 4 maja 
2021 r. 
Zasoby kadrowe: 
        ◦ 3 lekarzy specjalistów kwalifikujących do szczepienia oraz wykonujących 
zabieg, 
        ◦ 1 lekarz na szóstym roku studiów, odpowiedzialny za kwalifikowanie pacjentów 
do szczepienia, 
        ◦ 5 pielęgniarek, które będą kwalifikować pacjentów do szczepienia,  
a w przypadku wątpliwości będą kierować pacjentów do lekarza specjalisty, 
        ◦ 4 zespoły szczepiące oraz 1 zespół w rezerwie 
Zadeklarowana ilość szczepień: 
        ◦ 200 dawek szczepień dziennie (powszechnych), 
        ◦ od 30 do 60 dawek szczepień dla osób powyżej 70 roku życia. 
Szczepienia odbywają się od poniedziałku do piątku , od 7:00 do 13:00, oprócz tego 
jest możliwość wykonywania szczepień w soboty i niedziele, jeżeli RARS zapewni 
zadeklarowaną przez  punkt  ilość szczepionek. 
 
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 uczestniczą 52 
podmioty oferujące ulgi i rabaty. 
 
Systematycznie wysyłane są SMS /dla Seniora z informacjami o wydarzeniach, które 
odbywają 
się w Czeladzi. 
 
Żłobek Miejski w Czeladzi 
Do Żłobka Miejskiego w Czeladzi uczęszcza 106 dzieci. 
 
Trwają poszukiwania kandydata na staż organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Będzinie na stanowisko robotnik gospodarczy. 
 
Na terenie Żłobka odbywają się obecnie prace wiosenne (sprzątanie, koszenie trawy, 
sadzenie kwiatów). 
 
W Żłobku Miejskim w Czeladzi obchodzono następujące wydarzenia: 
• „Dzień Kotylionów” – podczas zajęć poruszana była tematyka Świąt 
Majowych. W tym dniu każde dziecko otrzymało kotylion i flagę w barwach 
Narodowych Polski. 
• „Dzień małego chemika” – na zajęcia zaproszono nauczycielkę chemii, która  
przeprowadzała z dziećmi doświadczenia chemiczne. 
 
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 zorganizowane dla członków Klubu w maju 2021r. 
1. 17.05.2021 r.- Spotkanie przy kawie „ Nareszcie razem”. 
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2. 24.05.2021 r.- Zajęcia plastyczne „ Majowe mandale”. 
3. 31.05.2021 r. -Spotkanie z Policją „ Bezpieczny Senior”. 
  
Dział Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej 
1) 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" zrealizowano 
następujące działania: 
• Trening kompetencji rodzicielskich 40 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo logopedyczne 20 godzin; 
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne 12 godzin; 
• Trening relacji przywiązaniowej 12 godzin; 
• Zatrudnienie 2 asystentów rodziny; 
• Przeprowadzono 5 godzin superwizji pracy asystentek rodziny; 
• Podczas treningu zapewniono opiekę nad dziećmi oraz poczęstunek kawowy; 
• Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu; 
• Bieżąca promocja projektu. 
 
W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży” 
 Zrealizowano następujące działania: 
• zajęcia artterapeutyczne 20 godzin; 
• zajęcia z robotyki 21 godzin; 
• zajęcia sportowe 22 godzin; 
• zajęcia z języka niemieckiego 15 godzin; 
• zajęcia z języka angielski 6 godzin; 
• zajęcia z języka polskiego 15 godzin; 
• zajęcia z muzyczne 21 godzin; 
• Kraina Świetlików 20 godzin dydaktycznych; 
• Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne 12 godzin. 
Dodatkowo kadra Placówki zapewniała dzieciom wsparcie psychologiczne, pomoc  
w odrabianiu prac domowych i nauce, gry zabawowe z elementami edukacji  
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. 
 
2) Realizacja projektu pn. „Rynek-Nowe Możliwości” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla 
poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych – ZIT. 
W ramach Zadania 1 Reintegracja społeczna i zawodowa zrealizowano 
następujące działania: 
• Trening umiejętności społecznych 15 godzin; 
• Job-coaching 15 godzin; 
• Podczas treningu zapewniono opiekę nad dziećmi oraz poczęstunek kawowy; 
• Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu; 
• Bieżąca promocja projektu. 
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4.5. Bezpieczeństwo publiczne. 
Przeprowadzono ogółem 195 interwencji. Nałożono  ogółem 20 mandatów  karnych 
na kwotę 2.000 zł, w  tym: z Art.431 ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości  
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi -14 na kwotę 1.400 zł, z Art.77 KW brak dozoru nad 
psem -1 na kwotę 200 zł, z Art.96 §3 KW niewskazanie kierującego pojazdem - 2 na 
kwotę 200 zł, z Art.144 §1 KW zaśmiecenie miejsca  publicznego - 1 na kwotę 50 zł, 
Art.145 KW zaśmiecanie miejsca publicznego - 1 na kwotę 100 zł, z Art.191 
termiczne przetwarzanie odpadów - 1 na kwotę 50 zł. Pouczono 85 osób, 
sporządzono 1 wniosek do Sądu. Wylegitymowano 110 osób. 
Skontrolowano 119 razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń  
i przestępstw. 
Wykonano 10 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 21 razy 
pomocy Wydz. UMC oraz innym jednostką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Doprowadzono: do Izby Wytrzeźwień - 10 osób oraz do miejsca zamieszkania -  
1 osobę. 
 
4.6. Oświata i edukacja. 
• Po uzyskaniu opinii z Kuratorium Oświaty zatwierdzono projekty arkuszy 
organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. 
• Ustalenie dyżuru wakacyjnego przedszkoli publicznych i zakończenie zapisów 
dzieci na dyżur. 
• Zakończenie postępowania uzupełniającego w procesie rekrutacji  
do przedszkoli publicznych. 
• Przeznaczono kwotę 250 zł na upominki książkowe dla trzech uczennic, które 
zajęły czołowe miejsca w XIX Powiatowym Konkursie Języków Obcych. 
• Przygotowanie do Kuratorium Oświaty w Katowicach wniosku w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r. 
• Praca w jury konkursu plastycznego pod hasłem „Powstania Śląskie - 
zapomniane braterstwo”, zorganizowanego z okazji tegorocznych obchodów Dnia 
Weterana Działań poza Granicami Państwa. 
• Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych na rok szkolny 2021/2022 
(przyjmowanie wniosków składanych przez rodziców) zamieszkałych na terenie 
miasta Czeladź. 
• Przygotowywanie postępowania w sprawie zamówienia publicznego  
na - „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź 
do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu” do Będzina, 
Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic na rok szkolny 2021/2022.  
• Nadzorowanie oraz koordynowanie działań w placówkach podjętych  
w związku z wprowadzeniem początkowo nauki hybrydowej, a od 31 maja nauki 
stacjonarnej w szkołach. 
• Współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego w rozdysponowaniu 
środków ochrony osobistej (maseczki i płyny dezynfekcyjne) do placówek 
oświatowych, otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
• Prowadzenie nadzoru nad poprawnością danych wprowadzanych przez 
placówki oświatowe do SIO i ich weryfikacja. 
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Przedszkole Publiczne Nr 1 
• Społeczność przedszkolna włączyła się w Szafowanie dla Oliwki w ramach 
akcji Odzież Na Pomoc. 
• W przedszkolu przygotowywany jest program artystyczny corocznej akcji 
„Rodzina, ach Rodzina”. 
• Planowane są obchody Dnia Dziecka. 
• Wychowanek przedszkola otrzymał wyróżnienie w Konkursie Piosenki 
Przedszkolnej Eko-Nutki. 
• Dzieci przygotowywane są do występu w ramach „Czeladzkich talentów”. 
• Trwają przygotowania do pożegnania Starszaków i zakończenia roku 
szkolnego. 
• Przedszkolaki biorą udział w konkursie plastycznym "JA i EUropa" 
organizowanym przez Województwo Śląskie pod patronatem Marszałka 
Województwa Śląskiego. 
• Przedszkole wzięło udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 4 
• W przedszkolu odbył się Dzień Strażaka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, 
Pożegnanie przedszkola. 
• Przedszkole wzięło udział w konkursach: „Bądź zuchem, nie kopciuchem”, 
Czeladzkie Talenty, Czeladź oczami dziecka w czasie pandemii, Eko-nutki, Kocie 
marzenia. 
• Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
• 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 
• Spotkanie z liderkami projektu ekologicznego „Rusz swój tyłek, pomóż 
pszczołom robić pyłek” w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. 
Projekt objęty patronatem Czeladzkiego EKO. 
• Udział dzieci 6 - letnich w konkursie pod patronatem Burmistrza Miasta 
Czeladź „Bądź zuchem nie kopciuchem” organizowanym przez Szkołę Podstawową 
Nr 7 w Czeladzi. 
• Nagrywanie programów artystycznych z okazji Dnia Matki i przesłanie online 
do wszystkich mam. 
• Organizacja uroczystych obchodów Dnia Dziecka w przedszkolu. 
• 07.06.2021 r. występ animatorów dla wszystkich grup wiekowych – gry  
i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 
• 09.06.2021 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego – występ 
przedszkolaków w ogrodzie przedszkolnym – zaprezentowanie repertuaru 
artystycznego. Wykonanie Poloneza przez starszaków. 
• Dalsze uczestnictwo przedszkolaków z grupy „Żabki” w ogólnopolskiej akcji 
ekologicznej „Zielona ręka” - sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym. 
• Dalszy udział w krajowym projekcie e-Twining „Owady i inni znajomi z majowej 
łąki”. Odkrywamy świat przyrody. 
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• Dalsze prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym na ścieżce 
dydaktycznej - wykonanie projektu „Aleja ptaków”. 
• Opisywanie roślin w ogrodzie przedszkolnym poprzez umieszczanie tabliczek 
z opisami gatunków. 
• Udział przedszkolaków w akcji charytatywnej „Szafowanie dla Oliwii” - zbiórka 
odzieży. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 7 
• Przedszkole otrzymało certyfikat: „Zdrowo i sportowo” w edycji 2020/2021. 
• Zgłoszenie dzieci do edycji w Przeglądzie „Czeladzkie Talenty” - online 2021. 
• Kodowanie w grupie 6-latków (wdrażanie innowacji pedagogicznej). 
• Udział w I Gminnym konkursie ekologicznym: „Bądź zuchem – nie 
kopciuchem” pod patronatem Burmistrza Miasta Czeladź. Wykonanie „Eko - drzewa”. 
• Udział w konkursie „Eko-nutki” organizowany przez Przedszkole Publiczne nr 
5 w Czeladzi. 
• Dalsza współpraca z Biblioteką Miejską Filia nr 1 w Czeladzi – wystawa prac 
plastycznych wykonanych przez dzieci i dostarczonych do biblioteki. 
• Wykonanie makiety „Wiejska zagroda” w grupie 6-latków. 
• Dzień Niezapominajki. 
• Przedszkole wzięło udział w akcji: „Pomagamy Oliwce” - zbiórka odzieży 
używanej. 
• „Dzień Mamy” we wszystkich grupach – online. 
• Dyplomy za udział w konkursie fotograficznym: „Zima oczami dziecka” 
(Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Supełek” Siechnice) oraz w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym: „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima” (Miejskie Przedszkole 
nr 6 w Sochaczewie). 
• Kontynuacja zajęć dodatkowych dla dzieci - zajęcia szachowe i taneczne. 
• Staż odbywa 1 stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – jako 
pomoc woźnej oddziałowej.  
• 2 osoby wykonują kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne  
w ramach kary ograniczenia wolności. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 9 
• Uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień 
Książki, Dzień segregacji śmieci, Dzień Pszczoły, Dzień Matki 
• Zorganizowano Dzień Dziecka. 
• Udział w Gminnym konkursie plastycznym „Czeladź oczami dziecka w okresie 
pandemii”. 
• Dzieci z dwóch grup 6 latków zakończyły swój udział w Ogólnopolskim 
Projekcie Edukacyjnym prowadzonym przez Bank Ochrony Środowiska „Zdrowo jem 
– więcej wiem”. 
• Wszystkie działania w Przedszkolu zamieszczane są na stronie internetowej 
przedszkola i FB. 
• W przedszkolu staż odbywają 3 osoby z PUP w Będzinie – (jako Pomoc 
Nauczyciela 2 osoby, 1 osoba jako pomoc konserwatora). 
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Przedszkole Publiczne Nr 10 
Sukcesy dzieci, przedszkola: 
• Otrzymanie Certyfikatów za udział w ogólnopolskich akcjach i programach 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Zdrowo i sportowo”. 
Informacje dodatkowe, wydarzenia: 
• Korespondencja mailowa z przedszkolem w Sydney. 
• Udział przedszkolaków w ogólnopolskich i regionalnych konkursach 
plastycznych. 
• Udział w Gminnym Konkursie „Bądź zuchem nie kopciuchem”- „Drzewko 
ekologiczne”. 
• Zorganizowanie zbiórki odzieży używanej w ramach akcji „Odzież na pomoc 
małej Oliwce”. 
• Zorganizowanie Dnia Mamy i Taty i zakończenia roku szkolnego dzieci 6-
letnich (on-line). 
• Organizacja Dnia Dziecka w ogrodzie przedszkolnym. 
 
Przedszkole Publiczne Nr 11 
• „Czyściochowe przedszkole” - udział w Programie Ogólnopolskim 
organizowanym przez Firmę Rossman – Certyfikat. 
• „Czeladź moja mała Ojczyzna” – realizacja projektu edukacyjnego  
we wszystkich grupach wiekowych. 
• „Eko – nutki” – udział w konkursie piosenki przedszkolnej – organizowanym 
przez Przedszkole Publiczne nr 5 – grupa Pszczółki i Tygryski. 
• „Bądź zuchem, a nie kopciuchem” - udział w gminnym konkursie ekologicznym 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Czeladź – grupa Pszczółki i Tygryski. 
• „Dzień Mamy i Taty” – uroczyste występy dzieci przed kamerą dla swoich 
Rodziców – udostępnienie nagrań na stronach społecznościowych grup. 
• Zorganizowanie uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”  
oraz „Pożegnanie Przedszkola”. 
• „35 lecie Przedszkola” – zorganizowanie uroczystych urodzin przedszkola – 
atrakcje dla dzieci, zabawy, konkursy. 
• 1 osoba – staż PUP. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Konkursy: 
• Wyróżnienie uczennicy w III Staszicowskim Turnieju Retorycznym. 
• Szczególne wyróżnienie oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym 
„Powstania Śląskie - zapomniane bohaterstwo” (org. Komenda WKU w Będzinie, 
patronat Burmistrza Miasta Czeladź). 
• Udział w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poezjo…trwaj wiecznie…” 
I edycja organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa w Pińczycach. 
Pozostałe działania: 
• Udział klas: VIII a, V a, VI a w programie PROJEKTOR „Spotkania z Pasją”. 
Spotkania prowadzą pasjonaci rozmaitych aktywności, wielu obszarów nauki  
i kultury.  
• Udział klas IV-VIII w projekcie „Jestem z SOS”- zajęcia o tolerancji, empatii  
i cyberprzemocy prowadzone przez Stowarzyszenie Dziecięce Wioski SOS. 
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• Udział klas VII-VIII W ogólnopolskiej inicjatywie organizowanej przez Centrum 
Rozwoju Lokalnego - „e- wolontariusz”. 
Zorganizowanie: 
• Szkolnego Konkursu Czytelniczego "Recenzja ulubionej książki". 
• Zbiórki odzieży w ramach akcji „Odzież na pomoc małej Oliwce” org. Fundacja 
Po Pierwsze, Czeladzkie Eko. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
• W SP2 odbył się projekt „Operacja Rekrutacja – Egzamin Ósmoklasisty” 
realizowany  
w ramach kampanii Zwolnieni z teorii. 
• Uczennica klasy IV b, zajęła II miejsce w VII Regionalnym Konkursie Poezji 
ks. Jana Twardowskiego: „Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad 
sobą”. 
• Uczennica klasy II c zdobyła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Literacko – Plastycznym „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym 
Patronem”. 
• Z okazji Światowego Dnia Książki Praw Autorskich uczennica klasy 6 a zajęła 
II miejsce w Konkursie Powiatowym zorganizowanym przez nauczycielki języka 
polskiego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wojkowicach. 
• Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Międzynarodowy Dzień 
Sportu dla klas I-III. 
• Szkolny Klub Wolontariatu bierze udział w Konkursie Ekologicznym Laudato 
Si’ organizowanym przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej we współpracy  
z Jastrzębską Spółką Węglową. 
• Szkoła przyłączyła się do akcji „Używana odzież na pomoc chorej Oliwki”. 
• 24 maja w „Dzienniku Zachodnim” ukazał się artykuł „Nauka hybrydowa  
w praktyce. SP2 w Czeladzi to najlepszy przykład nauczania hybrydowego”. 
• Już trzeci raz w tym roku drużyna SP 2 (SPINCZ 2) wygrywa Ligę z najwyższą 
lokatą. 
• Został założony ogródek warzywny, jako nowy pomysł na promowanie 
zdrowego stylu życia w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 
• 3X R – RUCH – RADOŚĆ - RELAKS - uczniowie klasy 1a walczyli o tytuł 
NAJSPRAWNIEJSZEGO UCZNIA klasy. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Osiągnięcia szkoły: 
• 3 miejsce w kategorii klas 4-8, miejsce 2 w kategorii klas 1-3 VII Diecezjalnym 
Konkursie Plastycznym Najpiękniejsza palma wielkanocna. 
• Wyróżnienie w kategorii II - Eko ludzik. 
• 2 i 3 miejsce "Bieg po zieloną gałązkę" Turniej ekologiczny dla klas trzecich 
pod Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego. 
• 2 x 3 miejsce w Konkursie Savoir Vivre „Zostań mistrzem dobrych manier” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. 
• Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego "Ilustracja  
do dowolnego wiersza dla dzieci" (termin zakończenia 28.05.). 
Informacje dodatkowe: 
• Udział w akcji charytatywnej "Szafowanie dla Oliwii". 
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• Udział w akcji charytatywnej - prezentacja na F. szkoły akcji UNICEF "Kup 
prezent bez pudła". 
• Uczniowie uczestniczyli w konkursach ekologicznych: Ogólnopolski Konkurs 
Ekologiczny „Zagrajmy w zielone” - Ośrodek Kultury w Będzinie wraz z Fundacją Na 
Rzecz Edukacji SMART. 
• Udział w konkursie „Biologia - co to takiego? Czyli moja wizja biologii”. 
Organizator Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. 
• Realizacja projektu „Operacja Rekrutacja - Egzamin Ósmoklasisty” 
realizowany w ramach kampanii Zwolnieni z teorii. 
• Zakończenie projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godzina wychowawcza  
ze światem”. 
• Zakończenie projektu Uniwersytet Dzieci w Klasie „Mali matematycy. Gdzie 
kryje się matematyka?” 
• Udział w projekcie edukacyjnym „Czyściochowa Akademia”. 
• Projekt Teatru Miejskiego w Gliwicach „Chłopiec z Gliwic”. 
• Realizacja szkolnych projektów z matematyki. 
• Zaprojektuj wygodne schody. 
• Zaprojektuj budowlę z klocków Soma i zakoduj ją. 
• Udział w warsztacie Uniwersytetu Dzieci p.t. „W jakim języku mówią 
zwierzęta”. 
• Na koniec czerwca planowane jest zakończenie dwóch projektów: „Czytanie 
ma moc” oraz „Matematyka – kto w pracy mierzy waży i liczy”. 
• Realizacja projektu edukacyjnego w klasie 2 a „Obserwujemy pogodę – 
zakładamy szkolny ogródek”. 
• Realizacja projektu w klasie 6 c – „Mój trójwymiarowy świat”. Ze znanych figur 
przestrzennych należy zbudować dowolną postać, zwierzę lub przedmiot.  
• Szkolny konkurs „Mój Kosmos”, „Wiosna w Czeladzi”. 
• Udział w sosnowieckim projekcie „Nikt nie jest doskonały”. 
• Udział w akcji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „tydzień ulgi” 
Ogólnopolska Kampania Społeczna. 
• Remont sali gimnastycznej i 8 sal lekcyjnych. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
• Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Ulgi”. 
• Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Powstanie Śląskie – 
zapomniane bohaterstwo” organizowanym przez Urząd Miasta Czeladź oraz 
Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie. 
• Udział w akcji charytatywnej „Szafowanie dla Oliwii”. 
• Przystąpienie do akcji edukacyjnej „Moc prezentów UNICEF”. 
• Udział w gminnym konkursie ekologicznym „Bądź zuchem, nie kopciuchem”. 
• Udział uczennic klasy 7 w konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” – 
zakwalifikowanie się do kolejnego etapu – 20 najlepszych uczniów szkół 
podstawowych w Polsce. 
• Udział w konkursie plastycznym „Oczami powstania”. 
• Udział w konkursie na plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. 
• Organizacja szkolnych obchodów Dnia Matki (zmontowanie i opublikowanie 
filmu z życzeniami z okazji Dnia Matki). 
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• II etap Konkursu Pięknego Pisania – wyłonienie Mistrza Kaligrafii. 
• Organizacja szkolnych obchodów Dnia Dziecka – dzień na sportowo, zajęcia 
na świeżym powietrzu. 
• Udział uczniów w Przeglądzie Czeladzkich Talentów. 
• Organizacja szkolnych obchodów Dnia Taty. 
• 25.06.2021 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. 
       
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Konkursy 
• II miejsce w II etapie Regionalnego Konkursu „Zagłębie Dąbrowskie – Moja 
Mała Ojczyzna” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza 
Korczaka w Czeladzi. Zakwalifikowanie do III etapu konkursu. 
• Udział w I gminnym konkursie ekologicznym „Bądź zuchem, nie kopciuchem”. 
• Uczeń klasy 6 a zdobył I miejsce w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu  
w kategorii Kick Light – kadeci młodsi. 
Projekty 
• Szkoła realizuje zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
"Działaj z ImPETem". 
• Szkoła realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”. 
• Uczniowie biorą udział 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” –  
w dniach 7-9 czerwca odbędzie się spotkanie robocze przedstawicieli szkół 
partnerskich w formie online. 
• Trwa realizacja międzynarodowego projektu Erasmus plus Mythomania  
in Open Air Museums. 
• Rozpoczęto realizację szkolnego projektu „Zachować wspomnienia” – 
uczniowie przeprowadzają rozmowy z dziadkami oraz innymi „starszymi” członkami 
rodziny. Celem jest zachowanie wspomnień najbliższych uczniom „świadków czasu” 
oraz budowanie mostów międzypokoleniowych. 
• Rozpoczęła się realizacja szkolnego projektu ekologicznego, w ramach 
którego uczniowie klas 1-3 brali udział w akcji „Posadź kwiatka”. 
Inne wydarzenia w życiu szkoły 
• W szkole odbyły się egzaminy ósmoklasistów, do których przystąpiło 22 
uczniów klasy 8 a. 
• W bibliotece szkolnej powstaje aleja bohaterów dzieł literackich wybranych  
na podstawie głosów uczniów. 
• Szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Szafowanie dla Oliwii”. 
• Klasy trzecie wzięły udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych 
przez założycielkę Czeladzkiego EKO. 
• Klasy drugie gościły liderki projektu ekologicznego pod patronatem 
Czeladzkiego EKO „Rusz swój tyłek, pomóż pszczołom robić pyłek” w ramach 
ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. 
• Szkoła uczciła swojego patrona Polską Macierz Szkolną obchodami miesiąca 
patrona. 
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• Z okazji dnia piekarza odbył się szkolny konkurs na najpiękniejszy wypiek – 
samorząd szkolny przyznał nagrody zwycięzcom. 
• Wyremontowano salę informatyczną oraz wyposażono ją w stoły i laptopy 
pozyskane od firmy EPAM. 
• Zakupiony został laptop, aparat fotograficzny oraz monitor interaktywny do sali 
języka angielskiego – zakup sfinansowany ze środków programu Erasmus+. 
• Szkoła podjęła działania zapewniające bezstresowy i bezpieczny powrót 
uczniów do szkoły po nauczaniu zdalnym, m.in. udział w ogólnopolskiej akcji 
„Tydzień ulgi”, spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla uczniów 
mających problemy adaptacyjne, zajęcia w większości na świeżym powietrzu  
na placu szkolnym i boisku, na bieżąco nauczyciele analizują potrzeby i problemy 
uczniów. 
• Wybudowane zostały schody wyposażone w barierki i zjazd dla wózków 
zapewniające bezpieczne dojście do szkoły od strony parkingu. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
Sukcesy: 
• I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dekalog bezpiecznego 
korzystania 
z Internetu i mediów społecznościowych”. 
• III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym z okazji Dnia Ziemi 
organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
• I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno- Informacyjnym 
„Wielkanocna Kartka Świąteczna”. 
• I miejsce w Gminnym Walentynkowym Konkursie Językowym. 
Społeczne: 
• Otrzymanie certyfikatu za udział uczniów klas ósmych w projekcie "Operacja 
Rekrutacja - Egzamin Ósmoklasisty", realizowany w ramach kampanii Zwolnieni  
z teorii. 
• Włączenie się do akcji „Szafowanie dla Oliwki”. 
• Otrzymanie certyfikatu za udział szkoły w kampanii „Tydzień ulgi”. 
• Przystąpienie szkoły do kampanii społecznej „Szkoła od nowa”. 
• Otrzymanie certyfikatu za udział w projekcie „Czytam z klasą - Lekturki spod 
chmurki”. 
• Otrzymanie certyfikatu za udział w Ogólnopolskim Programie Przeciwdziałania 
Przyczynom Przestępczości w ramach prowadzonych warsztatów online. 
• Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego projektu RESA czyli Réseau des 
Établissements Scolaires Associés, pod patronatem Instytutu Francuskiego oraz 
Ambasady Francji w Polsce. RESA zrzesza szkoły działające w Polsce i angażujące 
się w nauczanie języka francuskiego oraz promocję kultur krajów 
francuskojęzycznych. 
 
4.7. Kultura i sport. 
Miejska Biblioteka Publiczna. 
W oparciu o obowiązujące przepisy, dn. 28.05.2021 r.  Kopalnia Kultury powraca  
do działalności kinowej, możliwe jest również organizowanie spotkań oraz 
przedstawień teatralnych przy zachowaniu połowy widowni. Wciąż niemożliwa jest 
organizacja koncertów. 
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Biblioteka prowadzi swoją działalność w zakresie udostępniania zbiorów w reżimie 
sanitarnym. Czytelnicy będą mogli dodatkowo skorzystać z usług biblioteki w soboty 
15 i 29 maja oraz 12 i 26 czerwca. 
W maju otrzymaliśmy zaproszenie od Biblioteki Śląskiej do udziału w projekcie Nie 
siedź – sieciuj. Ma on na celu podniesienie umiejętności zawodowych bibliotekarzy  
z województwa śląskiego poprzez nawiązanie wzajemnych kontaktów i wymianę 
doświadczeń zdobytych w trakcie pracy. 
 
Również w maju Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi zakwalifikowała się  
do udziału w prestiżowym Programie Rozwoju Bibliotek. 
 Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
O udział w programie starały się biblioteki z całego kraju, a my zostaliśmy wybrani 
jako jedna z 79 placówek. 
Program powstał, aby wesprzeć biblioteki w procesie rozwoju i zmianie sposobu 
działalności, jakie wymusiła pandemia. Udział w nim zwiększy nasze kwalifikacje  
i umiejętności tak, byśmy mogli jeszcze lepiej służyć użytkownikom czeladzkiej 
książnicy. W ramach programu biblioteka otrzymała laptop, tablet oraz kamerę 
internetową.  
Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. MBP  
w Czeladzi prowadzi swoją działalność w zakresie udostępniania zbiorów 
(wypożyczenia i zwroty książek i audiobooków oraz wypożyczenia i zwroty prasy)  
w reżimie sanitarnym. 
W oparciu o obowiązujące przepisy, dn. 28.05.2021 Kopalnia Kultury powraca  
do działalności kinowej, możliwe jest również organizowanie spotkań oraz 
przedstawień teatralnych przy zachowaniu połowy widowni. Wciąż niemożliwa jest 
organizacja koncertów. 
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 : 
- Korony Gór w Polsce - spotkanie podróżnicze online z Marcinem Grabińskim 
- Korony Gór w Polsce cz. 1: Łysica - spotkanie podróżnicze online z Marcinem 
Grabińskim 
- Korony Gór w Polsce cz. 2 - spotkanie podróżnicze online z Marcinem Grabińskim 
- Korony Gór w Polsce cz. 3 - spotkanie podróżnicze online z Marcinem Grabińskim 
- Plenerowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 1 spotkanie 
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży Dwukropek – 1 spotkanie 
- Klub gier planszowych – spotkanie on-line. 
 
Wystawy : 
- Czeladzkie legendy w obrazach – wystawa prac konkursowych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Czeladzi (04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.), 
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- Ilustracja do przeczytanego rozdziału książki pt. Kubuś Puchatek - wystawa prac 
konkursowych uczniów klas I  Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi (04.05.2021 – 
31.05.2021) 
- Malarstwo Jana Miciora – wystawa (01.06.2021 – 31.08.2021) 
 
Wystawki okolicznościowe : 
- Pierwsza w Europie, druga na świecie – Konstytucja 3 Maja. 
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży : 
- Tropem bohaterów literackich! - gry i zabawy w bibliotece  w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2021. 
- Kto to? Dopasuj twarz pisarza do nazwiska - konkurs z nagrodami dla dzieci  
i dorosłych w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 
- Znajdź superbohatera – zabawa dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 
- Moja Biblioteka - konkurs plastyczno-literacki dla najmłodszych czytelników  
w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 
- Jesteśmy EKO - warsztaty plastyczne z okazji Dnia Dziecka. 
 
Inne (w tym działania realizowane w mediach społecznościowych : Facebook, 
Instagram, Twitter, blogu wwwbiliotecefilii1.blogspot.) : 
- Akcja Charytatywna zbiórka książek w dniach 15.03-31.05.2021 r. - celem akcji jest 
zebranie książek, które trafią na licytacje. Otrzymane w ten sposób pieniądze 
zostaną przeznaczone na wsparcie Fundacji Ostoja dla Zwierząt i ogólnopolskiej 
akcji edukacyjnej Dzieci uczą rodziców. 
- Ułóż sobie bibliotekę cz. I-IV – zabawa wirtualna w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 
- Słynne pary literackie – quiz online dla czytelników na Fb i stronie internetowej 
biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 
- Co można znaleźć w czeladzkiej bibliotece? – krótki film promujący i zachęcający 
do korzystania z bogatych zasobów naszej biblioteki przez autorkę bestsellerów 
Magdalenę Majcher dostępny na naszych mediach społecznościowych 
- Assasina w VR też tu znajdziesz – zabawa dla czytelników z wykorzystanie 
okularów 3D VR i aplikacji na telefon w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 
- Typowa bibliotekarka - prezentacja multimedialna na Fb i stronie internetowej 
biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek 2021. 
 
Promocja instytucji i miasta : 
- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach bibliotecznych oraz 
nowościach książkowych i zamieszczanie ich na łamach Echa Czeladzi, stronie 
internetowej oraz fb miasta 
- przygotowywanie relacji z wydarzeń bibliotecznych w mediach społecznościowych 
- aktualizacja strony internetowej Biblioteki 
- promocja wydarzeń bibliotecznych na Facebook’u 
 
B. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Zajęcia/wykłady 12.05.2021 r. – 07.06.2021 r. 
- Wykłady on-line – 5 spotkań 
- Warsztaty on-line – 3 spotkania 
- Zajęcia z rehabilitantem (Kopalnia Kultury) – 1 spotkanie 
Planowane wykłady on-line do 23.06.2021 r.: 
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- 15.06.2021 r. lub 22.06.2021 r. – zakończenie roku akademickiego 2020/2021 
online. 
 
C. Kopalnia Kultury 
Seanse kinowe planowane do 7.06.2021 
Łączna ilość seansów: 11 
w tym : 
 Ilość seansów dla dzieci: 5 
 Ilość seansów dla dorosłych: 6 
• W podanym terminie odbywają się Czeladzkie Talenty - przegląd mający  
na celu pokazanie umiejętności i osiągnięć naszej lokalnej społeczności. Eliminacje 
odbywają się na podstawie zgłoszeń online: jury będzie oceniać umiejętności 
uczestników na podstawie przesłanych nagrań i zdjęć. Zgłoszenia są przyjmowane  
w terminie od 4.05. do 4.06.2021 r. 
• W podanym terminie otrzymaliśmy informację o przyznaniu nam dotacji przez 
MKiDN – Ministerstwo pozytywnie zaopiniowało nasz wniosek o dofinansowanie 
działań planowanych w ramach programu (Po)dziel się pasją! W projekcie zakładamy 
spotkania dla dorosłych oraz koncerty i wydarzenia adresowane do najmłodszych. 
• W tym okresie pozyskaliśmy również fundusze w ramach Gminnego programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r., które 
przeznaczymy na działania dla najmłodszych w realizowane ramach programu 
profilaktycznego podczas akcji „Lato w Mieście”: planujemy zajęcia teatralne, gry  
i zabawy dla najmłodszych, przedstawienia na świeżym powietrzu oraz darmowe 
seanse kinowe.  
• W ramach obecnego stanu prawnego odbywają się cotygodniowe zajęcia 
umuzykalniające oraz warsztaty teatralne dla dzieci. 
• W dniach 14 - 16.05.br. realizowany był komercyjny wynajem studia nagrań 
Kopalni Kultury.  
• 23.05. odbyło się wydarzenie „Urodziny Gwiazd”, w ramach którego w Kopalni 
Kultury odbył się panel dyskusyjny z udziałem Jerzego Brzęczka i Zdzisława 
Podedwornego prowadzony przez Zbigniewa Cienciała i Jakuba Kużdżała. 
Wydarzenie było transmitowane w mediach społecznościowych. Na placu Viannaya 
został również wystawiony ekran LED, umożliwiający śledzenie wydarzenia na żywo. 
• 24.05. zrealizowano krótki materiał video z udziałem Burmistrza Miasta 
Czeladź, skierowany do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
• Z racji ponownego otwarcia placówki, trwają rozmowy z wykonawcami mające 
na celu wypełnienie najbliższego harmonogramu imprez instytucji, w tym kina. 
Układany jest również nowy harmonogram na jesienny sezon wydarzeń kulturalnych. 
• 29.05. odbył się Poranek Teatralny. Stan sprzedaży na dzień dzisiejszy 
sugeruje, że wydarzenie odbędzie się przy pełnej publice, tj. 125 osobach. 
• 2.06. odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher. Wydarzenie 
odbędzie się w ramach pięciolecia pracy twórczej pisarki oraz promocji jej najnowszej 
powieści.  
• Od 7.06 w obiekcie organizowane będą zajęcia w ramach czeladzkiego UTW: 
joga oraz zajęcia z rehabilitantem. 
•  
D. Czytelnictwo 
Od początku roku do 31 maja 2021 r. wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki 
zarejestrowały 3.257 czytelników, z czego 857 to dzieci i młodzież do lat 15. 
Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 22.176 razy, wypożyczyli 55.352 książki, udzielono im 
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2.569 informacji i udostępniono 1.976 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono 
również 1.025 płyt CD i zbiorów specjalnych oraz 561 kaset tzw. „książki mówionej”. 
Od początku roku z Internetu skorzystało 117 osób. 
Do 7 czerwca 2021 r. do zbiorów Biblioteki przybyło 1.853 wol. książek (z darów 764)  
o wartości 33.968,26 zł. Ponadto do zbiorów przybyło 20 egz. zbiorów specjalnych 
(audiobooki) na kwotę 364,16 zł.  
W związku z wyczerpaniem zakupionego przez nasza Bibliotekę limitu stron -  dostęp 
do Legimi został czasowo wstrzymany. Planujemy przystąpienie do programu 
realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, który zapewni darmowy dostęp do ebooków w serwisach Legimi  
i Ibuk Libra. Prace w tym kierunku są koordynowane przez Bibliotekę Śląską. 
Od połowy lutego trwa komputeryzacja kolejnej filii bibliotecznej – Filii nr 1. 
Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 07.06.2021 r. 
zawierała 134.718 opisów inwentarzowych (od stycznia wprowadzono 4.810 opisów). 
 
Muzeum Saturn. 
A. Wystawy  
Pałac pod Filarami:  
 
- 15.02.2021 – 16.05.2021 - „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją 
Sowiecką w 1920 r.” – ekspozycja powstała w oparciu o plansze udostępnione  
z WCEO w Warszawie oraz autorskie wykonane na podstawie materiałów własnych 
Muzeum Saturn, a także przeprowadzonych kwerend. Uzupełniona o eksponaty 
użyczone przez Zagłębiowskie Muzeum Militariów DRAGON. 
- 18.05.2021 – 18.07.2021- „Obraz Czeladzi ulicami malowany” – ekspozycja 
opracowana przez Muzeum Saturn na podstawie zbiorów własnych oraz materiałów 
udostępnionych przez Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi oraz zbiorów 
prywatnych. 
 
- prace nad wytycznymi do scenariusza wystawy stałej przygotowywanej na potrzeby 
przyszłego Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego  
w Zagłębiu w budynku dawnej cechowni KWK „Saturn”.  
 
 
GSW „Elektrownia”: 
 
- 06.05.2021 – 06.06.2021 – KORZENIE – wystawa fotografii Olgi Przybyłek, 
- 06.05.2021 – 06.06.2021 – WIĘZY I WĘZŁY- zbiorowa wystawa malarstwa, 
- 17.05.2021 – 10.06.2021 - 15 lat Galerii Elektrownia w plakacie – wystawa 
retrospektywna, 
- 10.06.2021 – 30.07.2021 - Wystawa malarstwa Justyny Koziczak, 
- 14.06.2021 – 30.07.2021 - CZTERY DEKADY - Retrospektywna wystawa 
malarstwa podsumowująca czterdziestoletni okres pracy twórczej Jacka Szaleńca, 
 - 21.06.2021 – 30.07.2021 - Wystawa malarstwa Kazimierza Adamca z kolekcji 
Krzysztofa Mirowskiego - w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej Art 
Naif Festiwal. 
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B. Działalność wydawnicza Muzeum Saturn 
- poszukiwania informacji na temat architektów działających na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego, 
- przygotowanie archiwaliów, dokumentów, zdjęć do przygotowania publikacji 
poświęconej tragicznej historii Dzieci Potulic, 
- opracowywanie artykułów do muzealnego kwartalnika „Oficyna Saturnowska”. 
- prace nad drugim wydaniem albumu dotyczącego okresu II wojny światowej. 
- prace związane z przygotowaniem opracowania mapy turystycznej Piasków. 
- prace związane z przygotowaniem opracowania mapy turystycznej Saturna. 
 
C. Projekty badawcze i kwerendy: 
- 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, 
- poszukiwania archiwalne (w materiałach udostępnionych online) oraz przegląd 
istniejącego dorobku historiograficznego na potrzeby przygotowania wytycznych  
do wystawy stałej w cechowni, 
- kwerendy w zakresie tematyki okresu stanu wojennego oraz oporu społecznego 
wobec niego w Czeladzi. Kwerenda przeprowadzona w zasobach IPN o/ Katowice. 
 
D. 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, 
- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź,
  
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, 
- współpraca z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
- współpraca z Zamkiem Sieleckim w Sosnowcu w zakresie planowanej wystawy 
pt. „Dzieje rodziny Reicherów w Sosnowcu” 
- współpraca z Muzeum Historii Kielc oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach 
nad przygotowaniem filmów o architekturze modernistycznej, 
- współpraca z Archiwum Państwowym w Katowicach, 
- współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach. 
- współpraca z Urzędem Miejskim w Sosnowcu w zakresie poszukiwania  
i udostępniania dokumentacji archiwalnej sosnowieckich budynków. 
- współpraca z przedstawicielem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– konsultacje w zakresie architektury Sosnowca. 
 
E. Promocja instytucji i miasta: 
- udział pracownika Muzeum w filmach promujących architekturę modernistyczną, 
przygotowywanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, 
- 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”, 
- promowanie GSW „Elektrownia” za pomocą portalu Szlaku Zabytków Techniki, 
bobrowniki.tv i tygodnika „Twoje Zagłębie”. 
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F. Inne: 
- opracowywanie kart katalogu naukowego muzealiów oraz uzupełnianie 
dokumentacji w systemie elektronicznym, 
- 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, 
- prace organizacyjne związane z nowymi stronami internetowymi Muzeum 
i GSW „Elektrownia”. 
 
G.  
W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 114 osób.  
„GSW „Elektrownia” -  106 zwiedzających ogółem osób, z czego zwiedzających 
indywidualnie – 106. 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował bądź był 
współorganizatorem następujących imprezy sportowych i spotkań okolicznościowych: 
 
22.05.2021 roku – CzaTowy Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci – organizator 
Czeladzka Akademia Tenisa, MOSiR Czeladź, 
23.05.2021 roku – „Urodziny Gwiazd” spotkanie z gwiazdami piłki nożnej – 
organizator APN Czeladź, Miasto Czeladź, Górnik Piaski, Mosir Czeladź, 
29.05.2021 roku – „Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi” otwarcie tras rowerowych – 
organizator – MOSiR Czeladź, 
06.06.2021 roku – „Silesia Dron Racine League” zawody dronów – organizator 
MOSiR Czeladź , 
07.06 – 11.07.2021 roku – Strefa Kibica Euro 2020 – organizator MOSiR Czeladź. 
 
GÓRNIK PIASKI 
ZINA Klasa Okręgowa 2020/2021, grupa: śląska IV - II (Sosnowiec) 
 
15.05.2021 roku – Górnikm Piaski – Wawel Wirek   1 : 1 
19.05.2021 roku – Górnik Mysłowice – Górnik Piaski 2 : 1 
23.05.2021 roku – GKS Katowice – Górnik Piaski 5 : 2 
29.05.2021 roku – Górnik Mysłowice – Górnik Piaski  6 : 2 
02.06.2021 roku – GKS Katowice – Górnik Piaski  7 : 2 
05.06.2021 roku – Orzeł Mokrew – Górnik Piaski 1 : 1  
 
CKS CZELADŹ 
Klasa A 2020/2021, grupa: Sosnowiec 
 
12.05.2021 roku – AKS 1917 Niwka Sosnowiec – CKS   0 : 6 
15.05.2021 roku – CKS – KS Preczów    9 : 1 
22.05.2021 roku – Iskra Psary – CKS  1 : 3 
29.05.2021 roku – CKS – Zagłębiak Tucznawa   15 : 2 
03.06.2021 roku – MKS Poręba – CKS  0 : 7 
05.06.2021 roku – CKS – Skalniak Kroczyce  8 : 0 
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Pielęgnacja terenów zielonych – boisk: koszenie, naworzenie. Przygotowanie boiska 
przy ulicy Mickiewicza pod imprezę „Urodziny Gwiazd”. 
 
Od listopada 2020 roku trwają prace budowlane dotyczące termomodernizacji Hali 
Widowiskowo – Sportowej MOSiR Czeladź. Od kwietnia br. remontowana jest 
trybuna Stadionu im. Józefa Pawełczyka  przy ul. Sportowej. 
 
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami. 
• Ogłoszono przetarg: 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Wiejskiej oznaczonej numerami działek 
58,59, 60, 61, 62, 63, 64 arkusz mapy 49 o powierzchni 2,4388 ha. Termin przetargu 
20.05.2021 r. Cena wywoławcza wynosi 3.700.000,00 złotych (157,71 zł za m2). Brak 
sprzedaży 
 
• Sprzedaż nieruchomości: 
17 maja 2021 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonej numerem działki: 
51/15 o powierzchni 0,8805 ha arkusz mapy 13 położonej w okolicy ulicy 
Malinowej stanowiącej własność Skarbu Państwa zapisanej w KW 
KA1B/00057828/7 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu  
i przejazdu po działkach: 314 arkusz mapy 13 dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KA1B/00058684/2 (ul. Malinowa) oraz część działki 180/5 arkusz mapy 4  
o pow. ok. 0,1300 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00057830/4 
(ul. Chmielna);Cena wywoławcza 1.400.000 zł. Cena sprzedaży 1.582.000 zł  oraz 
cena za służebność 42.000 zł. 
 
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 
wydano 4 zaświadczenie o naliczeniu opłaty przekształceniowej dla nowonabywców 
płatnej od 1 stycznia 2022 r. 
 
• Opłata jednorazowa:  naliczono 9 opłat jednorazowych za przekształcenie 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 
  
• Bieżąca aktualizacja użytkowników wieczystych na podstawie aktów 
notarialnych związanych ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego w obrocie 
wtórnym (program REKORD). 
 
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Staszica 1 w Czeladzi oznaczonej 
numerem działki 285/8 a.m. 22 za cenę 68 472 zł 
• Sporządzono:  
- 3 aneksy do umów dzierżawy,  
- 2 porozumienia dot. cesji umowy dzierżawy  
- 10 umów dzierżawy 
 
• Rozwiązano dwie umowy dzierżawy  
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• Złożono do Wojewody Śląskiego wnioski o nabycie mienia m komunalnego 
w stosunku do działek nr 50/5, 50/2 k.m. 14, 136/1 k.m. 3, 129/1 k.m. 4 o łącznej 
pow. 0,0197ha oraz nr 25/2 k.m. 44  o pow. 0,1791ha. 
• W okresie sprawozdawczym wpłynęły zaległości czynszowe od najemców 
lokali mieszkalnych i użytkowych po byłym Zakładzie Budynków Komunalnych  
w Czeladzi w łącznej kwocie 19.850 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 
-  sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca 
- uzupełnienie na bieżąco   brakujących znaków drogowych, kratek kanalizacyjnych     
pokryw studni w drogach, 
- bieżące utrzymanie transportu, 
- bieżący nadzór cmentarzem komunalnym. 
 
5. Inne informacje.  
Trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań, do 9 czerwca br. w Czeladzi spisanych 
zostało 32,49% mieszkańców, dla przykładu w Sosnowcu spisało się 31,14% osób. 
Gminny punkt spisowy działa od początku akcji spisowej tj. od 01.04.br., gdzie osoby, 
które maja trudność w dokonaniu samospisu lub nie mają dostępu do Internetu  
w godzinach pracy Urzędu Miasta dokonać mogą spisania, podczas imprez miejskich 
pracownicy także spisują osoby chętne, najbliższa możliwość dokonania spisu  
w terenie będzie 26.06.br. podczas otwarcia basenu miejskiego. 
 
Udzielono 37 dotacji do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE.  
Przeprowadzono postępowania w sprawie 4 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez 
właścicieli nieruchomości. 
Podpisano umowy ; 
- z firmą EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski z Pawłowic na opracowanie Programu 
Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko oraz raportem z wykonania POŚ za lata 2019-2020, 
- z firmą EKOID Iwona Majewska – Durjasz na wykonanie badań geologicznych  
w zakresie sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych wraz z dokumentacją 
dopływów do zbiorników, w celu określenia możliwości zagospodarowania obszaru 
Przetok w Czeladzi (numery ewidencyjne działek: 34/5, 34/8, 34/4, karta mapy 17)  
i dalszego sporządzenia dokumentacji. 
 
Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi podpisała umowę z firmą Adwenture - 
Multimedialne Muzea z Katowic, celem przygotowania scenariusza wystawy 
górnictwa węglowego przeznaczonej do budowanego Postindustrialnego Centrum 
Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu (zabudowania byłej kopalni Saturn).  
 
31.05.2021r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
polegającej  
na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Francuskiej  
w Czeladzi. Obecnie trwa procedura uzgadniania i opiniowania wniosku zgodnie  
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z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących. 
 
Gmina Czeladź we współpracy z MB Recyling oraz fundacją "Odzyskaj Środowisko" 
rozstawiła na terenie miasta 6 pojemników na małogabarytowy zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (elektroodpady). Pojemniki są zlokalizowane  
w następujących miejscach:  
- ul. Kamionka (przy cmentarzu), 
- ul. Szpitalna (za pawilonem biedronka), 
- ul. Dehnelów (na parkingu przy Akademii Sztuki Kulinarnej) 
- ul. Francuska (vis à vis Kościoła), 
- ul. Spacerowa (vis à vis Szkoły Podstawowej Nr 7), 
- ul. Równoległa (na wysokości pawilonu Eden). 
 
14.05.br. złożono wniosek rozliczający zaliczkę nr 2 (1.282.437 zł) oraz refundacyjny 
(33.586,16 zł.) dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-
Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE. 
25.05.br. złożono wniosek o zaliczkę nr 3 dla projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu  
w Czeladzi wraz z montażem OZE  na kwotę 1.395.386 zł. 
 
14.05.br. złożono uzupełniony wniosek o płatność na kwotę 421.934,90 zł dla 
projektu „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz  
z przedsięwzięciami towarzyszącymi”  (w związku z podpisanym aneksem   
na współfinansowanie ze środków GZM). Środki wpłynęły w dniu 02.06.2021r. 
 
18.05.br. złożono uzupełniony wniosek refundacyjny dla projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku 
obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” na kwotę 633.124,87 zł. 
 W dniu 31.05 złożono skorygowane dokumenty związane z wcześniejszym 
wnioskiem o dodatkowe dofinansowanie dla projektu „Centrum Usług 
Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi  
z zagospodarowaniem terenu”.  
 
02.06.br. złożono skorygowany wniosek o płatność dla projektu „Alternatywne źródła 
energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” na kwotę 68.582,32 zł. 
 
24.05.br. wpłynęła informacja  pokontrolna z Urzędu Marszałkowskiego dla projektu 
„Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz  
z zagospodarowaniem terenu”. Wynik kontroli: pozytywny z nieistotnymi 
zastrzeżeniami. 
 
5.05.br. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zaliczkę, na podstawie wcześniej złożonego wniosku,  
na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych  
w Czeladzi”. Z zaliczki tej zapłacono trzy faktury za odebrane dotychczas roboty 
budowlane. Dwóch odbiorów częściowych na budynkach  przy ul. Lwowskiej 2b  
i Konopnickiej 2 dokonano w maju.  
Na wniosek wykonawcy robót firmy KAMI przygotowano aneksy terminowe dla robót 
termomodernizacyjnych budynków przy ul. Lwowskiej 2b i Konopnickiej 2.  Aneksy 
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wydłużają czas wykonania prac do dnia 15 lipca, z uwagi na ujemne temperatury  
i opady śniegu uniemożliwiające prowadzenie prac w okresie lutowo-marcowym. 
 
Przekazano do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokumentację techniczną 
remontu drogi w ul. Polnej celem oceny zgodności zaproponowanych w niej 
rozwiązań z wytycznymi GZM stosowanymi dla projektów dofinansowywanych  
z Funduszu Solidarności. 
 
Stan przedsiębiorców na dzień 1 czerwca 2021 r. wg CEIDG wynosiła 2049 
podmiotów. 
W okresie od 04.05.2021 r. do 28.05.2021 r. dokonano 5 wykreśleń wpisów  
z CEIDG. Zarejestrowano 7 nowych wpisów oraz dokonano 33 zmiany. 
 
Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w maju 2021 r. 

 
1. Ilość wody sprzedanej: 
• Maj 2021 r. – 91 523,00 m3 
2. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. – 3 szt.  
3. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 5 szt. 
4. Uzgodnienia projektów – 2 szt. 
5. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 3 szt. 
6. Warunki techniczne dla subliczników – 8 szt. 
7. Warunki techniczne na rozdział sieci/przeniesienie wodomierza – 1 szt. 
8. Odbiory przyłączy wod-kan. – 31 szt. 
9. Określenie granic eksploatacji – 56 szt.  
10.  Pisma informacyjne – 9 szt. 
11.  Awarie wodociągowe – 6 szt. 
12.  Awarie kanalizacyjne – 2 szt. 
13.  Udrożnienia kanalizacji sanitarnej: 
13 szt. kanał Ø160 na długości 210 m, 
22 szt. kanał Ø200 na długości 530 m, 
1 szt. Ø300 na dł. 40 mb. 
14. Czyszczenie studni kanalizacyjnych – 5 szt. 
15. Wymiana wodomierzy głównych – 82 szt. 
16.  Wymiana subliczników – 5 szt. 
17.  Montaż wodomierzy głównych – 6 szt. 
18.  Montaż subliczników – 3 szt. 
19.  Plombownie wodomierzy głównych – 1 szt. 
20. Likwidacja wodomierzy głównych – 1 szt. 
21. Przebudowa węzłów wodomierzowych – 9 szt. 
22. Montaż nakładek radiowych – 1 szt. 
23.  Wymiany modułów radiowych – 1 szt. 
24. Plombowanie subliczników – 7 szt. 
25. Naprawa studni kanalizacyjnych w ul. Górniczej 9, M. Auby 2. 

 Źródła własne: 
Studnie –  Przełajka, 
Grodziecka, Szpitalna 

Woda zakupiona GPW 
 

ilość % udział Ilość % udział 

MAJ 2020 73 651,00 80,75 17 560,00 19,25 
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26. Likwidacja awarii kanalizacyjnych : ul. Ogrodowa 75, Legionów 4. 
27.  Wykonanie porządków po usunięciu awarii w ul. Batorego, Legionów 4. 
28. Wykonanie wcinki do wodociągu w ul. Topolowej, Dehnelów. 
29. Wymiana skrzynek ulicznych do zasuw wodociągowych w ul. Zapolskiej 14, 
Ogrodowa 29. 
30. Wymiana zasuwy wodociągowej w ul. Cyprysowej. 
31. Remont komory wodomierzowej w ul. Będzińskiej. 
32. Wymiana przedłużenia zasuwy wodociągowej w ul. Widokowej 16. 
33. Płukanie końcówek sieci wodociągowej na terenie miasta na bieżąco. 
34.  Korelacja sieci na bieżąco (ulice: Reymonta, Staszica, Szkolna). 
35.  Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków przy  
ul. Nowopogońskiej. 
36.  Dobrano pompę do pompowni ścieków sanitarnych w ul. Sportowej. 
 
 

Zastępca Burmistrza Miasta Czeladź 
mgr Elżbieta Dmitruk 

 
 
 
 



Informacja międzysesyjna Rady Miejskiej w Czeladzi za okres
od 1 maja do 31 maja 2021 roku. 

DU-RM.0002.7.2021
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym

W maju zgodnie z ramowymi planami Pracy Komisji odbyło się 6 posiedzeń komisji:
 Komisja Statutowo – Regulaminowa – 10.05.2021 r.  
 Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa – 18.05.2021 r. 
 Komisja Rewizyjna – 19.05.2021 r. 
 Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej – 20.05.2021 r. 
 Komisja Edukacji Kultury i Sportu – 22.05.2021 r. 
 Komisja Finansowo – Budżetowa  - 25.05.2021 r.  

Zdalne Posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym:

Zgodnie z Planem Pracy Rady Miejskiej dnia 26 maja 2021 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej. 
Podczas obrad sesji Radni podjęli 15 uchwał, w tym 2 uchwały podlegały publikacji w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pisma z nadzoru w okresie sprawozdawczym 
W okresie sprawozdawczym do Rady Miejskiej nie wpłynęły pisma z organów nadzoru. 
________________________________________________________________________________

Interpelacje i zapytania radnych w okresie sprawozdawczym

W okresie od 1 do 31 maja 2021 r. wpłynęły 3 zapytania/interpelacje Radnych Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Jolanta Moćko
Przygotowała
Joanna Kwarciana

Sprawozdanie przedłożone pod obrady Sesji Rady Miejskiej – 23 czerwca 2021 r.   



Raport o stanie gminy  
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za rok 2020.
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I. Podstawa prawna opracowania.
Raport o stanie gminy Czeladź sporządzony został na podstawie art. 28aa ust.1 i

2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j., Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.). 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji Burmistrza 

Miasta Czeladź w roku 2020. 
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II. Informacje ogólne. 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.: 29.369
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III. Informacje finansowe.
Wykonanie budżetu

Dochody budżetowe miasta w 2020 roku wyniosły 184 826 968,03 zł, co stanowi 96,57% 

planu. 

Dochody własne budżetu wykonano w wysokości 124 363 029,19 zł, co stanowi 93,72 % 

dochodów ogółem.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 139 098 462,05 zł, co stanowiło  96,24 % 

planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 45 728 505,98 zł, co stanowiło  

97,57 % planu         

Wykres. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu miasta
środki od pozostałych jednostek; 
2377571,86; 1%

Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 179 673 793,84 zł, co stanowi 94,51% 

planu. Wydatki własne budżetu wyniosły 142 545 955,74 zł, co stanowiło 93,43% zaplano-

wanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 136 962 346,99 zł, co stanowiło

94,07% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42 711 446,85 zł, co stanowiło 95,92% planu.

W roku ubiegłym zakończono realizację 2 przedsięwzięć  dofinansowanych środkami UE: 
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1. Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Ak-

tywności Lokalnej. Wydatki na zadanie ponoszono w latach 2016-2020. Wydatki w 

ubiegłym roku wyniosły 4 783 840,99 zł. Końcowa refundacja wydatków spodziewa-

na jest w 2021 roku.

2. Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury. Wydatki na zadanie ponoszono w 

latach 2018-2020. Główna część wydatków została poniesiona w 2020 roku w kwo-

cie 111 805,15 zł. Refundacja wydatków spodziewana jest w 2021 roku. 

Najistotniejsze kwotowo poza wymienionymi były wydatki na następujące przedsięwzięcia/

programy:

1) Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięcia-

mi towarzyszącymi – 26 304 306,75 zł

2) Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Ak-

tywności Lokalnej – 4 783 840,99 zł

3) Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaple-

cza (wniesienie wkładów do spółki) – 1 500 000,00 zł

4) Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu – 

1 346 140,25 zł,

5) Budowa i remonty dróg – 871 170,45 zł,

6) Remont stadionu CKS – 739 591,37 zł,

7) Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. Sportowej – 

867 654,46 zł.
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Wykres: Kierunki wydatków budżetu miasta w 2020 roku

 Przychody budżetu miasta w 2020 roku wyniosły 19 091 484,75 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 

1 647 727,58  zł

- wolne środki  z 2019 roku stanowiły kwotę 17 443 757,17 zł.

Rozchody budżetu miasta zrealizowano w kwocie 3 006 042,01 zł.

Tab. Realizacja budżetu 2018-2020 – podstawowe dane

 Wykonanie w latach Dynamika zmian
 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019
Dochody 147 134 128,61 172 087 318,44 184 826 968,03 116,96% 107,40%
PIT 34 677 862,00 36 886 943,00 35 637 782 106,37% 96,61%
Pod. od nieru-
chomości

22 345 505,54 22 913 364,32 23 818 623,97 102,54% 103,95%

Wydatki 143 329 271,72 162 356 692,20 184 826 968,03 113,28% 113,84%
Wynik opera-
cyjny
(art. 242 uofp)

13 216 659,03 3 279 136,04 2 136 115,06 24,81% 65,14%

Dotacje inwe-
stycyjne

5 999 841,66 17 639 502,17 28 721 743,23 294,00% 162,83%

Dochody ze 
sprzedaży ma-
jątku

12 409 065,54 24 295 589,08 16 701 169,80 195,79% 68,74%
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 Spełnianie podstawowych relacji budżetu – art. 242 i 243 ustawy o finansach pu-

blicznych.

Po przeanalizowaniu danych z wykonania budżetu roku 2020 należy podkreślić, iż 

spełniono wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym na ko-

niec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane 

dochody bieżące  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody bieżące – wydatki bieżące = 2 136 115,06 zł (nadwyżka operacyjna)

Dochody bieżące + wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych – wydatki bieżące = 

21 227 599,81 zł.

Planowanie i osiąganie nadwyżki operacyjnej jest wskazane ze względu na ko-

nieczność spłaty istniejącego zadłużenia miasta a także konieczność spełnienia relacji o 

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

o wyniki ubiegłych lat.

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

o finansach publicznych.

W 2020 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki + poręczenia) do 

dochodów wyniósł 3,90%, przy dopuszczalnym  wskaźniku spłaty wynoszącym 23,72%.

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

łożeniu osiągania przez budżet nadwyżki operacyjnej - kształtować się będzie następująco

(wg. stanu na 31.03.2021 r.):

Wskaźnik plano-
wanej spłaty zo-

bowiązań

relacja Dopuszczalny
wskaźnik spłaty

zobowiązań
2020 3,90% < 23,72%
2021 3,50% < 25,33%
2022 3,75% < 22,78%
2023 4,30% < 16,61%

Spłata zadłużenia miasta z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na koniec 2020 

roku wyniosło  31.781.381 zł. Zobowiązania zawarte w tej kwocie planuje się spłacić do 

2035 roku. W roku 2020 nie zaciągano nowych zobowiązań z tych tytułów. W tabeli przed-

stawiono harmonogram spłat zadłużenia oraz planowany koszt obsługi zaciągniętego za-

dłużenia.
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Rozchody budżetu
(spłata rat, wykup obli-

gacji)

Planowany koszt
obsługi 

(odsetki)
2021 2 081 333,00 855 000,00
2022 2 349 992,00 805 000,00
2023 3 249 992,00 740 000,00
2024 3 849 992,00 655 000,00
2025 4 549 992,00 555 000,00
2026 3 049 992,00 430 000,00
2027 3 849 992,00 347 500,00
2028 3 849 992,00 245 000,00
2029 4 550 104,00 139 500,00
2030 400 000,00 15 000,00

Wartość środków trwałych pomniejszona o amortyzację w latach 2017 - 2020

Nazwa środka trwa-
łego 2017 r 2018 r. 2019 r. 2020 r

Ogółem MIENIE GMINY

Grunty 241 356 168,56 244 686 725,50 254 853 064,38 254 765 171,62

Budynki i lokale 97 451 684,38 95 379 495,61 102 287 416,70 108 706 997,95

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 120 925 880,20 138 944 938,41 142 130 541,15 139 104 534,12

Kotły i maszyny 
energetyczne 575 372,67 530 432,32 523 234,44 604 141,84

Maszyny, urządze-
nia i aparaty ogól-
nego zastosowania 1 440 706,77 1 195 274,08 1 073 103,50 703 129,41

Specjalistyczne 
urządzenia, maszy-
ny i aparaty 425 126,87 403 607,20 402 078,77 286 414,49

Urządzenia tech-
niczne 822 958,93 1 082 314,20 1 331 017,47 1 217 775,64

Środki transportu 793 620,30 966 581,09 798 722,54 746 646,43

Narzędzia, przyrzą-
dy, ruchomości i 
wyposażenie 524 242,31 516 322,17 895 295,13 1 070 217,38

Razem 464 315 760,99 483 705 690,58 504 294 474,08 507 205 028,88

Pozostałe środki 
trwałe konto 013 8 536 033,09 9 358 069,35 9 786 097,05 11 133 339,92

Środki trwałe w bu-
dowie -Inwestycje 
rozpoczęte 080 12 950 546,77 12 076 137,17 28 397 547,99 62 561 689,96
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IV. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii.

1. Strategia Rozwoju Miasta.

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

sie styczeń-maj 2016 roku na zasadach partnerstwa społecznego przy współudziale 

przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jednostek sa-

morządu terytorialnego, radnych. Wkład w strategię wniosły także: Rada Działalności Po-

żytku Publicznego, Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta oraz mieszkańcy.

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

lów strategicznych, które w perspektywie  do  roku 2023 mają zbliżać miasto do określonej

wizji o bardziej wyrazistym profilu, jako miasta przyjaznego, spokojnego i bezpiecznego. 

Miasta, w którym warto zainwestować i prowadzić działalność gospodarczą. Miasta, w któ-

rym dobrze się pracuje, wygodnie mieszka i aktywnie wypoczywa, a także miasta które 

chętnie się odwiedza. W strategii, nie wyznaczono celów niemożliwych do osiągnięcia. Ce-

lem jest stworzenie jak najlepszego wizerunku Czeladzi w oczach potencjalnych inwesto-

rów i mieszkańców całej konurbacji górnośląskiej.

Aby osiągnąć przyjętą wizję, stawia się na rozwój:

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

spektywie czasu pozytywnie wpłynie na utrzymanie liczby mieszkańców na jak najwyż-

szym poziomie, a w konsekwencji skutkować będzie stabilnymi wpływami do budżetu 

miasta z podatków od osób fizycznych.

2. Miasta z bogatą ofertą możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego skierowaną do

mieszkańców i odwiedzających (cel strategiczny 2), co pozytywnie wpłynie na lokalne 

aktywności gospodarcze i kulturowe.

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

coraz bogatszą infrastrukturę mieszkaniową z uwzględnieniem stymulowania rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego, budownictwa wielorodzinnego, budowy lokali pod wy-

najem i remontów już istniejących budynków, co zachęci młodych ludzi do założenia ro-

dziny i osiedlenia się w mieście, a w konsekwencji przyczyni się do wzrostu liczby 

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

wpłynie na zrównoważoną strukturę demograficzną oraz na dynamikę życia w mieście, 
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a w konsekwencji skutkować będzie powstaniem nowych usług i wzmacnianiem lokal-

nej aktywności gospodarczej.

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

osób przybywających z innych miejscowości, co pozytywnie wpłynie na rozwój nowych 

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

gospodarce”.

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

żych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących atrakcyjne miejsca pracy dla 

osób w wieku 20-35 lat, co zachęci młodych i aktywnych ludzi do zatrudnienia się w 

Czeladzi, a co za tym idzie zainspiruje do rozważenia możliwości zamieszkania w mie-

ście.

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

nie wpłynie na dynamikę rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, a w konse-

kwencji skutkować będzie stabilnymi wpływami do budżetu miasta z podatków od osób

fizycznych i osób prawnych.

Zapisy znajdujące się w Strategii są swoistym zaproszeniem do współpracy z Gminą Cze-

ladź na rzecz realizacji wspólnie wyznaczonych celów. 
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

CS 1. Miasto bezpiecz-
ne i spokojne dla każ-
dego

Stan ludności

1.1. Zwiększenie bez-
pieczeństwa w cen-
trum miasta i jego 
dzielnicach do 2023 
roku

System monitoringu 
miasta zainstalowany

MZGK - Rozpoczęto montaż instalacji pod monitoring na węzłach przesiadkowych 
A,B,C, w ramach ATR. Zakończenie inwestycji w 2021 roku

brak

1.2. Usprawnienie mo-
bilności w mieście do 
2023 roku

Liczba oświetlonych 
przejść dla pieszych

Długość dróg remonto-
wanych

Długość dróg nowowy-
budowanych
Długość ścieżek rowero-
wych

Liczba punktów prze-
siadkowych ATR w mie-
ście
Inteligentny System Za-
rządzania Ruchem zain-
stalowany
System Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej 
operacyjny

Liczba nowych miejsc 

MZGK

Powiatowy Zarząd
Dróg w Będzinie

-

Długość wyre-
montowanej jezd-
ni 0,4 km
Długość wyre-
montowanej jezd-
ni 0,82 km
Długość wyre-
montowanej jezd-
ni 0,22 km

    -

Wyremontowano jezdnię na ulicy Stefana Batorego

Wyremontowano jezdnię na ulicy Trzeci Szyb

Wyremontowano Jezdnię na ulicy Zielonej

„Przebudowa drogi powiatowej 4701S – ul. Katowicka w Czeladzi” – wykonanie
dokumentacji projektowej na odcinku od ul. 1 Maja do punktu przesiadkowego
– koszt 93 480,00 zł. Roboty budowlane - nakładka (ok. 200 m połówkowo)+ 
chodnik (ok. 140 m) od Nowopogońskiej do Urzędu Miasta  - koszt 161 577,18 
zł.

„Przebudowa drogi powiatowej 4731S ul. Dehnelów w Czeladzi” - dokumenta-
cja projektowa od mostu nad Brynicą do ul. Legionów – częściowo konstrukcja  
jednostronny chodnik (ścieżka Miasto) – koszt 63 344,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej 4711S ul. Nowopogońska w Czeladzi” - wyko-
nanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Przebudowa chodnika 

-   
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

postojowych w centrum
miasta

Liczba nowych miejsc 
postojowych w dzielni-
cach

MZGK Długość ścieżek 
rowerowych  7 
773 mb

3 szt

-

-

-

60 szt. Ul. Francu-
ska

od wejścia do parku do ul. Krakowskiej ok. 110 m + inteligentne przejście dla 
pieszych – koszt 145 289,40 zł

Wykonanie inteligentnych przejść dla pieszych - Czeladź, ul. Szpitalna, ul. Rey-
monta – koszt 44 353,80 zł.

W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe w mieście wybudo-
wano ścieżi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe w mieście zbudowa-
no punkty przesiadkowe.

-

-

-

W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR 
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

1.3. Poprawienie jako-
ści sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej do 
2023 roku

Długość zmodernizowa-
nej sieci wodociągowej
Długość zmodernizowa-
nej sieci kanalizacyjnej 
Długość zmodernizowa-
nej sieci deszczowej
Długość nowobudowa-
nej sieci deszczowej 

MZGK

-

-
         200mb

-

-

-
Zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji Zintegrowa-
ne punkty przesiadkowe w mieście

-
1.4. Wdrożenie zinte-
growanego podejścia 
wobec wielowymiaro-
wych patologii w dziel-
nicach od 2016 roku

Wskaźniki zostały ujęte 
w Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla 
Miasta Czeladź na lata 
2016-2022 oraz w 
Gminnym Programie 
Rewitalizacji Miasta 
Czeladź na lata 2016-
2023 i podlegają odręb-
nym  systemom moni-
toringu

1.5. Przeciwdziałanie 
niskiej emisji

Wskaźniki zostały ujęte 
w Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta
Czeladź i podlegają od-
rębnym systemom mo-
nitoringu

Starostwo Powia-
towe w Będzinie

W ramach projektu „Energia Słoneczna w obiektach użyteczności publicznej 
Powiatu Będzińskiego” wykonano instalację fotowoltaiczną dla budynku Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

CS 2. Miasto z bogatą 
ofertą możliwości ak-
tywnego spędzania 
czasu wolnego

Rozpoznawalna marka 
miasta Czeladź 
w zakresie aktywnego 
spędzenia czasu wolne-
go wśród mieszkańców 
konurbacji górnośląskiej
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

2.1. Pozycjonowanie 
miasta na mapie miejsc
aktywnego spędzania 
czasu wolnego w ko-
nurbacji górnośląskiej. 

Procentowy udział 
osób, które pozytywnie 
oceniły ofertę miasta 
Czeladź w zakresie ak-
tywnego spędzenia cza-
su wolnego wśród 
mieszkańców konurba-
cji górnośląskiej obję-
tych badaniem

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

Liczba zrealizowanych 
projektów inwestycyj-
nych, modernizacyj-
nych, rewitalizacyjnych 
związanych z terenami 
lub/i obiektami na po-
trzeby spędzenia czasu 
wolnego 

2.3. Wzmacnianie ofer-
ty kulturalnej miasta 
do 2023 roku

Liczba rozpoznawalnych
imprez kulturalnych w 
mieście Czeladź

WEiPS 1 impreza Występ duetu skrzypcowego Queens of Violin Brak  środków, 
brak partnerów, 
utrzymujący się 
stan epidemii w 
kraju

CS 3. Miasto atrakcyj-
ne do zamieszkania

Ludność wg grup wieku 
w grupie 20-34 lat

WSO 4045

3.1. Poprawa jakości 
stanu infrastruktury na 
terenach niebędących 
własnością Miasta do 
2023 roku

Liczba mieszkań przeję-
tych przez Miasto od 
SRK S.A.
Wielkość gruntów (ha) 
przejętych przez Miasto 
od SRK  S.A.

Bk-GL W roku 2020 nie miały miejsca przejęcia od SRK S.A.
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

3.2. Zapewnienie goto-
wych do zainwestowa-
nia terenów mieszka-
niowych do 2023 roku

Wielkość terenów 
uzbrojonych pod bu-
downictwo mieszkanio-
we
Liczba nowych miesz-
kań w budownictwie in-
dywidualnym oddanych
do użytku
Liczba nowych miesz-
kań zbudowanych 
w ramach projektów 
deweloperskich odda-
nych do użytku

BK-GL 7 ha (Mysłowicka, 
Kondratowicz)

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

3.3. Zwiększenie liczby 
nowowybudowanych  
mieszkań w ramach 
budownictwa komu-
nalnego i społecznego 
dla młodych rodzin do 
2023 roku

Liczba nowowybudowa-
nych mieszkań komu-
nalnych, 
w tym dedykowanych 
dla młodych rodzin
Liczba nowowybudowa-
nych mieszkań społecz-
nych

BK-GL W roku 2020 nie wybudowano tego typu mieszkań

3.4. Wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego z 
centrum miasta do 
2023 roku

Obwodnica zbudowana MZGK - Zlecono wykonanie obwodnicy Osiedla Piłsudskiego w Czeladzi. Zakończenie 
realizacji 2021 rok. 

-
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

3.5. Zwiększenie liczby 
miejsc opieki nad 
dziećmi do 3 roku ży-
cia. 

Liczba żłobków/ oddzia-
łów żłobkowych
Liczba klubów dziecię-
cych
Dzieci w wieku do 3 lat 
ogółem
Dzieci objęte opieką w 
żłobkach
Odsetek dzieci objętych
opieką w żłobkach

WEiPS Żłobek Miejski  
- liczba dzieci ob-
jętych opieką – 82
niezaspokojone 
zapotrzebowanie 
100 
1 oddział Filia Pia-
ski
- liczba dzieci ob-
jętych opieką – 16
niezaspokojone 
zapotrzebowanie 
16

Niepubliczny Żło-
bek „Krasnalko-
wo”
- liczba dzieci ob-
jętych opieką – 14
stan na koniec 
grudnia 
(liczba miejsc 20)

Realizacja działalności placówek  zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wie-
ku do lat 3
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

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

Liczba placów zabaw i 
projektów małej archi-
tektury w dzielnicach

Liczba projektów zgło-
szonych, zrealizowanych
w ramach budżetu oby-
watelskiego 

MZGK

Wydział Promocji 
Miasta, Kultury i 
współpracy z Za-
granicą

1  strefa aktywno-
ści

Wykonano strefę aktywności fizycznej wraz z ławką solarną przy ul. Katowickiej

W roku 2019 Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą zorga-
nizował nabór wniosków mieszkańców celem poddania ich głosowaniu przez 
osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czeladź w ramach Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2020. 

Z wniosków złożonych przez zainteresowanych 8 dotyczyło stworzenie miejsc 
aktywności rodzinnej na terenie Gminy. W wyniku głosowania, które przepro-
wadzono w grudniu 2019 roku do realizacji skierowany został projekt "Wioska 
Urwisów" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi. Projekt zrealizowany został
pod nadzorem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi.

-

CS 4. Miasto przyjazne 
dla osób starszych

Rozpoznawalna marka 
miasta Czeladź, jako 
miasta przyjaznego dla 
osób starszych, wśród 
osób starszych mieszka-
jących w Czeladzi, So-
snowcu, Będzinie, Dą-
browie Górniczej i Kato-
wicach

WEiPS 5 - akcja prozdrowotna „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,  
- „Tematyczne podwieczorki”,
- zajęcia  Tai Chi,  
- warsztaty „Siła oddechu”,
- „Joga na trawie z Calypso”.

Brak  środków, 
brak partnerów, 
utrzymujący się 
stan epidemii w 
kraju

4.1. Zapewnienie do-
godnych warunków do 
zamieszkania dla osób 
starszych do 2023 roku

Liczba mieszkań zamie-
nionych na mniejsze i 
bardziej dostosowane 
do potrzeb osób star-
szych
Liczba stworzonych no-
wych miejsc pobytu dla 
przewlekle chorych 

BK-GL
CTBS-ZBK

W roku 2020 nie wystąpiły takie zdarzenia
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

4.2. Rozwijanie pakie-
tów prywatnych usług 
zdrowotnych dla osób 
starszych do 2023 roku

Poziom zadowolenia 
osób starszych 
z prywatnych usług 
zdrowotnych oferowa-
nych w Czeladzi

b.d.

4.3. Rozbudowa pakie-
tu usług społecznych 
dla osób starszych do 
2023 roku

Liczba usług społecz-
nych dla osób starszych
Liczba osób korzystają-
cych z usług 
dla osób starszych

WEiPS

MOPS Czeladź

Liczba usług 6
Liczba uczestni-
ków ok. 700

Klub Seniora
ilość osób – 28

- akcja prozdrowotna „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,  
- „Tematyczne podwieczorki”,
- zajęcia  Tai Chi,  
- warsztaty „Siła oddechu”,
- „Joga na trawie z Calypso”,
- projekt pn. Rak jelita grubego to w Tarnowskich Górach nic strasznego – III 
edycja.

Klub Seniora jest placówką działającą w ramach struktury Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czeladzi i skupia 28 osób ( 25 kobiet i 3 mężczyzn) 

To przyjazne miejsce, które stworzone jest dla ludzi starszych pragnących spę-
dzić czas aktywnie, radośnie i w miłym gronie. Klub to doskonałe rozwiązanie 
dla samotnych seniorów...to także miejsce spotkań w miłym towarzystwie. 
Wspieramy Seniorów w rozwijaniu pasji, samorealizacji i motywujemy do twór-
czej aktywności. 

W Klubie prowadzone są zajęcia kulturalne, edukacyjne i integrujące, zgodne z 
oczekiwaniami uczestników oraz ich predyspozycjami. 

Cele szczegółowe:

1. Aktywizacja ludzi starszych poprzez rozwijanie sprawności fizycznej i intelek-
tualnej.

2. Stworzenie warunków do nawiązywania nowych znajomości w pobliżu miej-
sca zamieszkania.

3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Seniorów

4.  Wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu

Rok 2020 to czas 
bardzo trudny 
(pandemia) i zaję-
cia wyglądały nie-
co inaczej – przez 
pewien czas dzia-
łalność Klubu była
zawieszona a póź-
niej funkcjonował 
w ścisłym reżimie 
sanitarnym: małe 
grupy, maseczki, 
przestrzeganie za-
sad higieny oraz 
kontakt telefo-
niczny z członka-
mi. Najważniejsze 
było to, aby osoby
starsze nie były 
pozostawione bez 
wsparcia i kontak-
tu, by nie czuły się
samotne i zagu-
bione.
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

5.  Rozbudzanie zainteresowań poznawczo-kulturalnych

6.  Rozwijanie zainteresowań i talentów

7.  Pomoc w oderwaniu się od spraw dnia codziennego

8.  Propagowanie różnorodnych form ruchu

9. Organizacja inicjatyw na rzecz integracji międzypokoleniowej

10. Zajęcia edukacyjne, prozdrowotne itp.

11. Udział w lokalnych i miejskich imprezach

12. Warsztaty rozwijające twórcze myślenie i pamięć

13. Uroczyste obchodzenie Świąt, jubileuszy, imienin, Dni Seniora itp.

14. Terapia zajęciowa, muzykoterapia, biblioterapia

15. Udział w wykładach i warsztatach psychologicznych
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

W 2020 roku za-
pewnione zostały 
wszystkim potrze-
bującym usługi 
opiekuńcze na re-
alizację tych dzia-
łań zapewnione 
zostały środki bu-
dżetowe.

4.4. Usuwanie barier w
przestrzeni publicznej 
do 2023 roku

Długość chodników re-
montowanych i nowo-
wybudowanych

Liczba zrealizowanych 
projektów/ inwestycji 
dotyczących infrastruk-
tury przyjaznej senio-
rom

MZGK Wyremontowane 
chodniki 2 km

W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR -

CS 5. Miasto atrakcyj-
ne dla inwestorów
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

5.1. Zapewnienie kom-
pleksowej obsługi in-
westorów od 2017 

Liczba nowych inwesto-
rów
Liczba nowych miejsc 
pracy

Powiatowy Urząd 
Pracy w Będzinie

19 osób z gminy 
Czeladź, które 
otrzymały środki 
na podjęcie dzia-
łalności gospodar-
czej

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 
forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwen-
tom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy 
zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej. którzy chcą rozpocząć własną
działalność gospodarczą , Jest to również forma promocji samozatrudnienia 
jako alternatywnej propozycji wyjścia 
z bezrobocia. Wysokość wsparcia nie przekracza
6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

5.2. Zapewnienie 
współpracy z innymi  
jednostkami samorzą-
du terytorialnego w 
aspekcie dostępu do 
edukacji, sieci dostaw, 
transportu publiczne-
go, pracowników na 
rzecz nowych inwesto-
rów
CS 6. Miasto przyjazne 
dla mikro i małych 
przedsiębiorstw

Liczba mikro i małych 
przedsiębiorstw
Kluczowe wskaźniki do-
tyczące podmiotów go-
spodarczych

6.1. Usprawnienie rela-
cji między samorządem
lokalnym a przedsię-
biorstwami od 2017 
roku 

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

BK-GL 18 (zapytania o 
tereny inwestycyj-
ne oraz o możli-
wości zagospoda-
rowania terenów 
zgodnie z zapisa-
mi planów miej-
scowych )brak 
programu z uwagi 
na małe zapotrze-
bowanie przedsię-
biorców

Wytypowanie pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lo-
kalowych i Nadzoru do kontaktów z przedsiębiorcami. Informowanie przedsię-
biorców o ofertach inwestycyjnej drogą email.
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

6.2. Kreowanie atrak-
cyjnych miejsc dla pro-
wadzenia handlu i 
świadczenia usług w 
centrum miasta i w 
dzielnicach do 2023 
roku

Hala targowa zbudowa-
na
Liczba nowych działal-
ności usługowo-handlo-
wych na rynku i w przy-
ległych ulicach
Liczba obiektów po-
przemysłowych przygo-
towanych pod działal-
ność usługowo-handlo-
wą
Wielkość terenów po-
przemysłowych przygo-
towanych pod działal-
ność usługowo-handlo-
wą 

6.3. Uzbrajanie i pro-
mowanie terenów na 
potrzeby działalności 
mikro i małych przed-
siębiorstw

Wielkość terenów po-
przemysłowych przygo-
towanych pod inwesty-
cje dla mikro i małych 
przedsiębiorstw / Liczba
nowych inwestycji
Wielkość innych tere-
nów przygotowanych 
pod inwestycje dla mi-
kro i małych przedsię-
biorstw / liczba nowych 
inwestycji

BK-GL 0,6 ha (Francuska)
0,6 ha (Dehnelów)
2,5 ha  (Wiejska)
0,6 ha (Będzińska 
Gdańska)

Poprawa wizerunku otoczenia
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Cel operacyjny, strate-
giczny

Wskaźnik

Źródło informacji

(np. wydział, jed-
nostka, dane

GUS, instytucja,
itp.)

Wartość wskaźni-
ka osiągnięta na

Opis podjętych działań Ryzyko niezreali-
zowania działań

31.12.2020

6.4. Rozwijanie kompe-
tencji osób o niskim i 
średnim wykształceniu 
do 2023 roku

Liczba nowostworzo-
nych lokalnych paktów 
zatrudnienia
Liczba podmiotów zaan-
gażowanych w realiza-
cję lokalnych paktów 
zatrudnienia
Liczba programów 
kształcenia zawodowe-
go przy współpracy z in-
stytucjami rynku pracy 
skierowanych do osób o
niskim lub średnim wy-
kształceniu

Powiatowy Urząd 
Pracy w Będzinie

Udział 
w szkoleniach roz-
poczęły 4 osoby 
z gminy Czeladź, 
w tym 1 w ramach
bonu szkolenio-
wego 

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń realizowanych przy współ-
pracy z  instytucjami szkoleniowymi na podstawie zawieranych umów.
Osoby bezrobotne nabywają, zmieniają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe
celem  zaistnienia  na  rynku  pracy  
lub powrotu do aktywnego życia zawodowego  (dostosowanie kwalifikacji  do
potrzeb rynku pracy).

Bon  szkoleniowy  to  instrument  aktywizacji  bezrobotnych  
do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wska-
zane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w
związku  
z podjęciem szkolenia.

2. Gminny Program Rewitalizacji .

W okresie sprawozdawczym zadania założone w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023 zostały zrealizowane w za-
kresie opisanym poniżej.  Osiągnięte zostały wskaźniki cząstkowe i całkowite dla realizowanych celów.
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Obszar Stare Miasto

Numer zada-
nia

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet całkowity 
zadania w zł

Wydatkowane
środki

Odpowiedzialny Uwagi

1.1. Czeladzkie Centrum Wsparcia Rodzi-
ny – Centrum Usług Społecznych Ry-
nek 22

Rozpoczęto nabór uczestników projektu 
dofinansowanego w ramach działania 
9.1.1 RPO WSL na lata 2014-  projektu 
„Rynek- nowe możliwości”

427 660,00 zł - MOPS Czeladź Projekt rozpoczęto 
dopiero po zakończe-
niu prac przy realiza-
cji budynku CUSiAL 
22. 

1.2. Centrum Organizacji Pozarządowych W  2020  roku  Miasto  Czeladź  zrealizowało
następujące  zadania  publiczne  udzielając
organizacjom  pozarządowym  dotacji
celowych  na  podstawie  otwartych
konkursów ofert oraz w trybie tzw.  małych
grantów:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
Edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej
W  2020  roku  24  organizacje  pozarządowe
ubiegały  się  o  dotację  celową  z  budżetu
Miasta  Czeladź  w  ramach  otwartych
konkursów  ofert.  Wnioski  o  małe  granty
złożyły 2 organizacje pozarządowe.
Współpraca  pozafinansowa  w  2020  roku
polegała m.in. na:
wzajemnym  informowaniu  się  o
planowanych kierunkach działalności Miasta
Czeladź,
konsultowaniu  z  organizacjami
pozarządowymi  projektów  aktów
normatywnych
w  dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej tych organizacji,
doradztwie  i  udzielaniu  organizacjom
pomocy  merytorycznej  w  przygotowaniu

147 556,17

12 300,00

35 806,20

387 591,00

- UMC - WPS

26



projektów
i pisaniu wniosków,
udzielaniu  informacji  o  istnieniu  innych
źródeł finansowania,
popularyzowaniu   działalności  organizacji
pozarządowych  na  stronie  internetowej
Miasta  Czeladź  oraz  w  miesięczniku  Echo
Czeladzi.

wspierania  przez  miasto  działań  pro-
mujących przekazywanie  1% po-
datku  dochodowego
od osób fizycznych lokalnym or-
ganizacjom pozarządowym,

użyczaniu organizacjom pozarządowym
lokali,  będących  ich siedzibą lub
na potrzeby prowadzenia działal-
ności statutowej,

udostępniania,  w  miarę  posiadanych
możliwości  sal  będących  w  dys-
pozycji Urzędu Miasta Czeladź na
potrzeby  organizowanych  lub
współorganizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe spotkań, za-
jęć oraz imprez o charakterze nie-
komercyjnym.

1.3. Centrum Wolontariatu Zadanie z uwagi na brak
wolontariuszy nie było 
realizowane

1.4. Przebudowa i modernizacja budyn-
ku Rynek 22 i nadanie mu nowych, 
społecznie użytecznych funkcji

- prowadzone były prace budowlane
- przygotowano i złożono wnioski rozliczają-
ce roboty budowlane 
- wystąpiono o zwiększenie poziomu dofi-
nansowanie zadania w ramach RPO-WSL na 
lata 2014-2020
- Została ukończona inwestycja i został odda-
ny w październiku do użytku obiekt Centrum
Usług Społecznościowych i Aktywności Lo-
kalnej Rynek 22

8 393 814,07 zł          4 783 840,99 zł UMC WRMiFZ
MZGK Czeladź

Projekt w trakcie rozli-
czenia z Urzędem Mar-
szałkowskim

1.5. Aktywizacja zawodowa osób bezro-
botnych zagrożonych wykluczeniem 

MOPS Czeladź Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Czela-
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społecznym – Stworzenie Spółdziel-
ni Socjalnych

dzi w okresie od 
08.2020 r. do nadal re-
alizuje projekt pn. „Ry-
nek – Nowe Możliwo-
ści” w ramach Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-
2020 dla osi prioryteto-
wej: IX. Włączenie spo-
łeczne dla działania: 
9.1. Aktywna integracja 
dla poddziałania: 9.1.1. 
Wzmacnianie potencja-
łu społeczno-zawodo-
wego społeczności lo-
kalnych - ZIT. Z uwagi na
obostrzenia związane z 
sytuacją epidemiczną 
działania zostały prze-
sunięte na 2021 rok.

1.6. Remont budynku na cele mieszka-
niowe

Remont budynku przy ulicy Katowickiej 4 Ok. 2 500 000,00- - Czeladzkie Towarzy-
stwo Budownictwa 
Społecznego-ZBK 
Sp. z o.o.

Przewidywana realiza-
cja 2021-23

1.7. Poprawa dostępności do mieszkal-
nictwa komunalnego na terenie 
Miasta Czeladź – Rewitalizacja bu-
dynku przy ul. Bytomskiej 20

b.d. Ok. 3 000 000, 00 b.d. Czeladzkie Towarzy-
stwo Budownictwa 
Społecznego-ZBK 
Sp. z o.o.

Przewidywana realiza-
cja 2021-23

1.9. Zintegrowane punkty przesiadkowe 
w mieście z przedsięwzięciami towa-
rzyszącymi

- prowadzone były prace budowlane
- przygotowano i złożono wnioski rozliczają-
ce roboty budowlane 
- zawarte zostały aneksy do umów z Urzę-
dem Marszałkowskim oraz Wykonawcami 

46 512 283,00 10 647 497,69 (bu-
dżet gminy)

15 656 809,06 (UE)

UMC – WRMiFZ,
MZGK Czeladź

1.10. Podłączenie do sieci ciepłowniczej i 
termomodernizacja budynków 
mieszkalnych w dzielnicy Stare Mia-
sto.

ul. Grodziecka 49-51 – termomodernizacja - - Czeladzkie Towarzy-
stwo Budownictwa 
Społecznego-ZBK 
Sp. z o.o.

Zadanie nie będzie re-
alizowane gdyż Tauron 
Ciepło nie ma w pla-
nach budowy sieci cie-
płowniczej w rejonie
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Obszar Kolonia Saturn

Numer zada-
nia

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet całkowity 
zadania w zł 

Wydatkowane
środki

Odpowiedzialny Uwagi

2.1. Centrum Usług Społecznych i Aktyw-
ności Lokalnej Saturn – integracja i 
aktywizacja społeczna mieszkańców 
miasta, w tym zwłaszcza osób star-
szych

W  związku  z  realizacją  projektu  budynek
dawnych  warsztatów  elektrycznych  i
budynek transformatorów byłej KWK Saturn
zostały przekształcone na potrzeby Centrum
Usług  Społecznościowych  i  Aktywności
Lokalnej.
Obszar Kolonii Saturn jako obszar pogórniczy
wykazywał  wysoką  potrzebę  usług
społecznych  skierowanych  do  społeczności
lokalnej.
Zgodnie  z  założeniem  projektu  powstało
miejsce  gdzie  odbywają  się  warsztaty
twórczości  artystycznej,  edukacyjnej  i
aktywności  fizycznej  oraz  pomieszczenia
biurowe.
W  Centrum  Usług  Społecznościowych  i
Aktywności Lokalnej „Saturn” w pierwszym
roku  działalności   udało  się  zorganizować
następujące imprezy i wydarzenia:
Styczeń 2020r:
14.01.2020r koncert noworoczny kolęd i 
pastorałek, w którym wzięło udział 39 osób,

15.01.2020r, 23.01.2020r, 30.01.2020r 
zorganizowane zajęcia sportowe, z których 
skorzystało 4 osoby.

Luty 2020r:
1. 06.02.2020r spotkanie klubu 

W związku z realiza-
cją  zadania  nie  zo-
stały  poniesione
żadne koszty

MOPS Czeladź
WEIPS

W projekcie wzięły 
udział 254 osoby
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Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 15 osób,

2. 10.02.2020r wykład na temat 
Segregacja odpadów 
komunalnych - udział 56 osób,

3. 14.02.2020r spotkanie 
walentynkowe dla uczestników 
klubu seniora „Wrzos” - 39 osób,

4. 24.02.2020r Tematyczne 
Podwieczorki organizowane 
przez Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi – 15 
osób,

5. przez cały miesiąc z siłowni 
skorzystało łącznie 32 osoby.

Marzec 2020r:
1. 05.03.2020r spotkanie klubu 

Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 17 osób,

2. 06.03.2020r spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet – 33 osoby

3. 09.03.2020r spotkanie 
edukacyjne z przedstawicielami 
NFZ – 29 osób

4. do dnia 11.03.2020r osoby 
korzystające z siłowni – 17 osób.

Czerwiec 2020r:
1. 18.06.2020r spotkanie klubu 

Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 14 osób,

2. 22.06.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 8 
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osób,

3. od 18.06.2020-24.06.2020 
siłownia – 8 osób.

Lipiec 2020r:
1. 06.07.2020r zorganizowane 

zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 8 
osób,

2. 09.07.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 5 osób,

3. 09.07.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 8 osób,

4. 09.07.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 6 
osób,

5. 13.07.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 4 
osóby,

6. 16.07.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 5 
osób,

7. 16.07.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło11 osób,

8. 16.07.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 9 osób,

9. 20.07.2020r  zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 3 
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osoby,

10. 30.07.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 7 osób.

Sierpień 2020r:
1. 13.08.2020r spotkanie klubu 

Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 10 osób,

2. 27.08.2020 spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 8 osób,

3. 31.08.2020 Tematyczne 
Podwieczorki organizowane 
przez Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi – 5 
osób,

4. siłownia – 5 osób.

Wrzesień 2020r:
1. 02.09.2020r PZZOZ badanie 

zaćma, jaskra – 51 osób

2. 10.09.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 10 osób,

3. 18.09.2020r plenerowe 
spotkanie osób 
niepełnosprawnych – uczestnicy 
wraz z opiekunami -  28 osób,

4. 24.09.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 10 osób,

5. 24.09.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 6 
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osób,

6. 24.09.2020r zajęcia muzyczne – 
10 osób,

7. 28.09.2020r Tematyczne 
Podwieczorki organizowane 
przez Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi – 8 
osób,

8. 28.09.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 10 
osób,

9. 28.09.2020r zajęcia muzyczne – 
12 osób,

10. siłownia - 3 osoby.

Październik 2020r:
1. 01.10.2020r zorganizowane 

zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 5 
osób,

2. 01.10.2020r zajęcia muzyczne – 9
osób,

3. 05.10.2020r zajęcia muzyczne – 8
osób,

4. 05.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 10 
osób,

5. 08.10.2020r zajęcia muzyczne – 
10 osób,

6. 08.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
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Capoeira Unikar Czeladź – 2 
osoby,

7. 12.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 8 
osób,

8. 12.10.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 8 osób,

9. 15.10.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 8 osób,

10. 15.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 4 
osoby,

11. 22.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

12. 22.10.2020r spotkanie klubu 
Senior dla Seniora „Życzliwi”, w 
którym uczestniczyło 4 osoby,

13. 29.10.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 6 
osób.

Listopad 2020r:
1. 02.11.2020r zorganizowane 

zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 8 
osób,

2. 09.11.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
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osób,

3. 13.11.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 4 osoby,

4. 16.11.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 9 
osób,

5. 16.11.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 4 osoby,

6. 18.11.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 5 osób,

7. 19.11.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 8 
osób,

8. 19.11.2020r zajęcia muzyczne – 7
osób,

9. 23.11.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 10 
osób,

10. 23.11.2020r zajęcia muzyczne – 6
osób,

11. 26.11.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

12. 26.11.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 3 osoby,

13. 30.11.2020r  zorganizowane 
zajęcia fitness – 4 osoby,

14. 30.11.2020r zorganizowane 
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zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 9 
osób.

Grudzień 2020r:
1. 03.12.2020r zorganizowane 

zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

2. 03.12.2020r zajęcia muzyczne – 6
osób,

3. 07.12.2020r zajęcia muzyczne – 
10 osób,

4. 07.12.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

5. 09.12.2020r zorganizowane 
zajęcia fitness – 4 osoby.

6. 10.12.2020r zajęcia muzyczne – 
11 osób,

7. 14.12.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

8. 14.12.2020r zajęcia muzyczne – 
11 osób,

9. 17.12.2020r zorganizowane 
zajęcia sportowe dla grupy 
Capoeira Unikar Czeladź – 7 
osób,

10. 17.12.2020r zajęcia muzyczne – 7
osób.
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2.2. Nowe funkcje społeczno-gospodar-
cze dla zabytkowej kopalni Saturn w 
Czeladzi – Centrum Usług Społeczno-
ściowych i Aktywności Lokalnej Sa-
turn

- przygotowano i złożono końcowy wniosek 
rozliczający inwestycję
- uzyskano zwiększenie poziomu dofinanso-
wanie zadania w ramach RPO-WSL na lata 
2014-2020

5 844 397,00

700 062,69

4 432 506,31 (bu-
dżet Gminy)

2 117 508,89 (UE)

UMC WRMiFZ
MZGK Czeladź

2.3. Kopalnia Saturn – przestrzeń nowych
możliwości

W zakresie tego zadania została zaplanowa-
na rewitalizacja nadszybia II

5 200 000,00 - MZGK Czeladź

2.4. Aktywizacja gospodarcza terenu by-
łej KWK Saturn – budowa ulicy Sche-
iblera i ulicy Biedermanna  (etap 2) 
wraz z uzbrojeniem terenu (brown-
field)

- podpisana została umowa na roboty bu-
dowlane
- trwają roboty budowlane
- przygotowano i złożono wnioski o płatność 

6 892 966,04
- UMC WRMiFZ

MZGK Czeladź

Obszar Nowe Miasto

Numer zada-
nia

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet całkowity 
zadania w zł

Wydatkowane
środki

Odpowiedzialny Uwagi

3.4. Stworzenie miejsca integracji i akty-
wizacji społecznej osób starszych/se-
niorów

brak brak brak MOPS Zadanie nie jest realizo-
wane z uwagi na brak 
wyznaczonego lokalu 
przeznaczonego na 
miejsce spotkań dla se-
niorów. Działanie nie zo-
stało wykonane z przy-
czyn niezależnych od 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej 
w Czeladzi.

3.6. Pomoc rehabilitacyjna i psycholo-
giczna dla członków Klubu Abstynen-
ta

W 2020 r. Klub Abstynenta „Metamorfoza” z
siedzibą w Czeladzi przy ul.  11 Listopada 8
nie wystąpił z wnioskiem o dotację celową z
budżetu Miasta  Czeladź.  Pomimo trwającej
pandemii  działalność  częściowo  odbywała
się zdalnie. Od 1 stycznia do 12 marca 2020
r.  oraz  od  16  lipca
do 20 października 2020 r. – w siedzibie Sto-
warzyszenia.  W tym czasie w każdy wtorek

WEIPS
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odbywały się zajęcia programowe, które pro-
wadzone były przez prezesa oraz sekretarza
Klubu na zasadach ogólnie przyjętych przez
społeczność klubową. Polegały one głównie
na  rozwiązywaniu  bieżących  problemów
uczestników,  na  utrzymywaniu  abstynencji
członków Klubu  oraz na wpieraniu w dąże-
niu  do  ich  własnych  założonych  celów.  W
każdy czwartek odbywały się spotkania spo-
łeczności klubowej członków Stowarzyszenia
oraz ich rodzin.  Polegały one na udzielaniu
wsparcia  w  dążeniu
do utrzymania abstynencji, pomocy w prze-
zwyciężaniu  trudnych  sytuacji  życiowych,
wspieraniu
na zasadach samopomocy.  W czwartki od-
bywały  się  także  klubowe (tylko  dla  człon-
ków Stowarzyszenia) turnieje bilardowe oraz
turnieje tenisa stołowego – jako element re-
habilitacji ruchowej. 
W okresie zdalnej  działalności Stowarzysze-
nia  utworzona  została  internetowa  grupa
społecznościowa,  dzięki  której  członkowie
Stowarzyszenia  mogli  swobodnie  kontakto-
wać  się
ze  sobą  dzieląc  się  problemami,  udzielając
sobie  wsparcia  oraz  dzieląc  się  własnymi
sukcesami
i osiągnięciami. Utworzenie grupy było nie-
zwykle  ważnym  elementem  w  trudnym
okresie epidemii szczególnie dla osób rozpo-
czynających drogę do nowego trzeźwego ży-
cia.   Z członkami  Klubu Zarząd utrzymywał
stały kontakt telefoniczny. 
W  całym  okresie  działalności  klubowej
udzielono około 60 porad telefonicznych do-
tyczących tematyki walki z uzależnieniem od
alkoholu  oraz  innych  substancji  psychoak-
tywnych, a także innych uzależnień behawio-
ralnych. 
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3.7. Aktywizacja zawodowa osób bezro-
botnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – Stworzenie Spółdzielni
Socjalnych

Projekt  pt.  „Poprawa efektywności  energe-
tycznej  obiektów  publicznych  powiatu  bę-
dzińskiego poprzez zastosowanie OZE – Po-
wiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi” (zadanie 3.7, obszar rewitalizo-
wany: Nowe Miasto) – opis działania w. pkt
3.9

patrz 3.9 Patrz 3.9 Starostwo Powiato-
we w Będzinie

Okres realizacji 2020-22

3.8. Poprawa efektywności energetycznej
obiektów publicznych powiatu bę-
dzińskiego poprzez zastosowanie 
OZE – Powiatowy Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

- projekt „Termomodernizacja budynku 
głównego szpitala w Czeladzi (segment A, 
segment B, segment C) w Powiatowym Ze-
spole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czela-
dzi został zgłoszony do konkursu  w ramach 
poddziałania 4.3.1 RPO-WSL na lata 2014-20
.

5 866 000,00 Starostwo Powiato-
we w Będzinie

Projekt w trakcie oceny 
formalnej

3.9. Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
działania termo modernizacyjne - 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Czeladzi

Projekt  pt.  „Ograniczenie  niskiej  emisji  po-
przez  działania termomodernizacyjne  –  Po-
wiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Czeladzi” (zadanie 3.9, obszar rewitalizo-
wany: Nowe Miasto) .Dla wskazanych inwe-
stycji  Powiat  Będziński  wielokrotnie  apliko-
wał o dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych, np. w ramach Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie.  Projekty  nie  uzyskały  jednak
dofinansowania. 
W  ramach  tzw.  Zintegrowanych  Inwestycji
Terytorialnych obecnie realizowany jest pro-
jekt pt. „Termomodernizacja budynku głów-
nego  szpitala  w  Czeladzi  (segment  A,  seg-
ment B, segment C) w Powiatowym Zespole
Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Będzinie”
dofinansowany  w  ramach  4.3.1.  Efektyw-
ność energetyczna i odnawialne źródła ener-
gii  w  infrastrukturze  publicznej  
i  mieszkaniowej  –  ZIT,  RPO  WSL  na  lata
2014-2020. Wartość całkowita projektu wy-
nosi 6 120 656,00 zł, w tym dofinansowanie
ok.  5 814 623,00  zł.  Okres  realizacji  lata
2020-2022.

6 120 656,00 Starostwo Powiato-
we w Będzinie

Lata realizacji 2020-22, 
w roku 2020 rozpoczęto 
procedurę przetargowa 
na wybór wykonawcy 
dokumentacji oraz wy-
konawcy robót budow-
lanych
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Podłączenie do sieci ciepłowniczej i 
termomodernizacja budynków 
mieszkalnych w dzielnicy Stare Mia-
sto.

Zadanie to dotyczy budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych:

Armii Krajowej 10-12, – termomoder-
nizacja;
Armii Krajowej 15-17 - termomoderni-
zacja;

CTBS Zadanie nie będzie reali-
zowane gdyż Tauron 
Ciepło nie ma w planach
budowy sieci ciepłowni-
czej w tym rejonie

Obszar Stare Piaski

Numer zada-
nia

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet całkowi-
ty 
zadania w zł

Wydatkowane
środki

Odpowiedzialny

4.1. Aktywizacja społeczna seniorów w 
dzielnicy Piaski

Klub Seniora „Wrzos” jest placówką działającą w
ramach  struktury  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Czeladzi i skupia 28 osób (25 kobiet
i 3 mężczyzn). To przyjazne miejsce stworzone dla
ludzi starszych pragnących spędzić czas aktywnie,
radośnie  i  w  miłym  towarzystwie.  Staramy  się
wspierać  Seniorów  w  rozwijaniu  pasji,
samorealizacji  oraz  motywujemy  do  twórczej
aktywności.

W  Klubie  prowadzone  są  zajęcia
kulturalne,  edukacyjne  i  integrujące,  zgodne  z
oczekiwaniami  uczestników  oraz  ich
predyspozycjami.

Kryterium uczestnictwa  w  Klubie  jest
wiek,  musi  to być  wiek  senioralny,  a  poza  tym
wystarczą  dobre  chęci  i  odrobina  odwagi  aby
zadzwonić lub przyjść osobiście.

W Klubie  konsekwentnie  realizowana
jest idea „drugiego domu”, która ma w atrakcyjny
sposób  wypełnić  przestrzeń  w  pozostałej
aktywności życiowej.  Klimat wzajemnej pomocy,
serdeczności,  otwarte ręce witające każdego kto
dotrze  do  Klubu  -  to  elementy,  które  go

- 5 514,22 zł MOPS Czeladź Osiągnięte wskaźniki:
- liczba seniorów 
biorących udział w 
zajęciach 
proponowanych 
przez Klub Seniora 
„Wrzos”: 28
- Ilość zrealizowa-
nych projektów so-
cjalnych: 0
- Ilość podjętych ini-
cjatyw: 9
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charakteryzują.
Przychodząc do Klubu „Wrzos” zrywa się z nudą i
samotnością.  Najważniejsza  jest  rodzinna,
przyjacielska  atmosfera,  która  pomaga  oderwać
się od problemów dnia codziennego i wzajemna
pomoc w trudnych chwilach.
Wychodząc  naprzeciw  czeladzkim  Seniorom  w
2020  roku  zorganizowane  zostały  następujące
zajęcia:
1.  Spotkanie  z  delegacją  Francji   -   koncert  i
wspólna zabawa przy kawie i słodkościach
2.  Dzień  kobiet  „Jak  dobrze  być  kobietą”  –
koncert w wykonaniu zespołu muzycznego
3.  Zajęcia  muzyczne  –  wspólne  śpiewanie:
„Biesiadne szlagiery”, „Piosenki naszej młodości”,
„Zakochani  są  wśród  nas…”,  „Wakacyjne
przeboje”
4.  Noworoczne spotkanie z dziećmi z Przedszkola
nr  10  w  Czeladzi  –  występy  maluchów  oraz
wspólne tańce przy muzyce
5.  Zajęcia  plastyczne  „Anioły  szczęścia”,
„Fotobudka-  mix  stylów  i  żartów”-  prezentacja
prac
6.  Koncert  kolęd  i  pastorałek  „Hej  kolęda,
kolęda”-  wspólne  śpiewanie  najpiękniejszych
kolęd
7.  Koncert  gitarowy  z  okazji  walentynek  -   „O
gwiazdo miłości”
8.  Zajęcia ruchowe przy muzyce -„Wyginam ciało
śmiało…”
9.  Ćwiczenia  poprawiające  pamięć  -  „Bystry
umysł”

W 2020 r. Wydział Edukacji  i  Polityki Społecznej
organizował różne wydarzenia mające na celu ak-
tywizację seniorów oraz profilaktykę zdrowotną.
W okresie wakacyjnym Wydział Edukacji i Polityki
Społecznej zorganizował  występ duetu skrzypco-
wego Queens  of  Violin.  Duet  skrzypcowy Anita
Tubaja  –  Sobków  i  Karolina  Wróbel  –
Krysztoforska – miał  miejsce 24 sierpnia 2020 r.
na  Placu  Viannay'a  w  Czeladzi.   Duet    wykonał
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niezapomniane  utwory  z  kultowych  filmów,
fragmenty  najpiękniejszych  musicali  świata,  a
także  znane  przeboje  muzyki  rozrywkowej.
Koncert  był  współorganizowany  z  Kopalnią
Kultury,  która  odpowiadała  za  zaplecze
techniczne.  W  wydarzeniu  wzięło  udział  100
osób.  

W ramach działań mających na celu profilaktykę
zdrowotną, Wydział Edukacji i Polityki Społecznej
zorganizował  akcję  „Lepiej  zapobiegać,  niż
leczyć”,  w  ramach  której  we  wrześniu  2020  r.
przeprowadzone  zostały  bezpłatne  badania
tarczycy, osteoporozy, słuchu oraz badania skóry i
skóry głowy pod kątem czerniaka, skierowane do
osób  w  wieku  senioralnym.  Badania
przeprowadzane  były  na  Placu  Viannay'a. W
bezpłatnych badaniach wzięła następująca liczba
osób:

• badania  tarczycy – w terminie  27-28
lipca 2020 r. – 72 osoby,

• badania osteoporozy – w terminie 18
września 2020 r. – 66 osób

• badania  słuchu  –  w  terminie  18
września 2020 r. – 66 osób

• badania skóry, w tym skóry głowy pod
kątem  czerniaka  –  w  terminie  30
września  2020  r.
– 45 osób

4.2. Rewitalizacja poprzez kulturę – od-
nowienie budynku Traffic i przywró-
cenie mu funkcji centrum kultu-
ralno-społecznego dzielnicy

9 010 – liczba korzystających z oferty kulturalnej
wg danych na 31.12.2020 (zmniejszenie wynika z
czasowego zamknięcia  i/lub ograniczenia działa-
nia jednostki z uwagi na sytuacje epidemiczną) 

MBP

4.3. Poprawa dostępności do mieszkal-
nictwa komunalnego na terenie 
Miasta Czeladź – remont budynku 
mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14

W roku 2020 została zawarta z WFOŚIGW w Kato-
wicach umowa na dofinansowanie ze środków 
POIiŚ prac związanych z termomodernizacją i 
zmianą sposobu ogrzewania w budynkach przy ul.
21 listopada 14,16,20

2 500 000,00 - CTBS
WRiFZ

Planowana realizacja
2021-23
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4.4. Aktywizacja rodzin, dzieci i młodzie-
ży zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym

MOPS Czeladź W 2020 roku 
działania dla 
rodziców i dzieci 
zostały przeniesione 
do infrastruktury 
CUSiAL Saturn

Wszystkie Obszary Rewitalizacji

Numer za-
dania

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet całkowi-
ty 
zadania

Wydatkowane
środki

Odpowiedzialny Uwagi

5.1. Zintegrowany system połączeń rowe-
rowych w powiecie będzińskim

-  w roku 2020 kontynuowano prace związane z 
budową dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowe-
rowych  w Czeladzi w ramach projektu „Zintegro-
wane punkty przesiadkowe A-T-R i A-R w mieście 
Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszący-
mi”. 

b.d. b.d. Starostwo Powiato-
we w Będzinie

Zadanie realizowane 
w tym zakresie przez 
gminę Czeladź na 
podstawie porozu-
mienia zawartego z 
Powiatem Będzińskim

5.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozosta-
jących bez zatrudnienia 

b.d. b.d. b.d. PUP Liczba osób bezro-
botnych i poszuku-
jących pracy za-
reje-strowanych w 
Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Będzi-
nie z terenu gminy 
Czeladź, które pod-
jęły zatrudnienie w
2020,
498 osób bezro-
botnych.

5.3. Wiesz=rozumiesz=reagujesz W roku 2020 Stowarzyszenie Moc Wsparcia otrzy-
mało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadania pt.
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Celem
zadania  było  zabezpieczenie  dziecka  przed  dal-
szym doświadczaniem przemocy ze strony bliskich

16 000,00 zł Gmina Czeladź
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i  doświadczaniem innych trudnych sytuacji w ro-
dzinie.
Realizacja zadania dotyczyła m.in.:

 wsparcia  specjalistycznego:  konsulta-
cje  indywidualne,  rodzinne,  terapeu-
tyczne w sytuacji przemocy w rodzinie
wobec dzieci i młodzieży,

 psychoterapii  w przypadku  stwierdze-
nia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i
młodzieży,

 diagnozy  psychologicznej  dziecka  i
jego rodziny w przypadku podejrzenia
krzywdzenia,
w  tym wykorzystywania  seksualnego,
podjęcie interwencji kryzysowej,

 wsparcia w formule pomocy psycholo-
gicznej  dla  rodziców,  którzy  stosują
przemoc  /
zachowania przemocowe wobec dzieci,

 stymulowania rozwoju społeczno-emo-
cjonalnego dzieci w celu samodzielne-
go  pokonywania  trudności  –  innowa-
cyjna metoda Kids’ Skills,

 złagodzenia u dzieci i młodzieży zgła-
szających  się  po  pomoc negatywnych
skutków
związanych z doświadczaniem przemo-
cy w rodzinie.

Projekt zakładał możliwość skorzystania z pomocy
osobom  zgłaszającym  się  samodzielnie,
jak również kierowanym przez instytucje pomoco-
we i oświatowe.

5.5. Pomagamy rodzinom – program 
wspierania rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji

Opis zrealizowanych działań:
A/ w zakresie oferty dla osób dorosłych - 
poszerzenie kompetencji wychowawczych, 
wspieranie zasobów rodziny oraz ochrona dziecka 
przed zaniedbaniem itp.
B/  w  zakresie  oferty  dla  dzieci  i  młodzieży –
wspieranie rozwoju dzieci i  młodzieży, wyrówny-
wanie  zdiagnozowanych  deficytów,  podnoszenie
kluczowych kompetencji itp. Placówka prowadzo-
na jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i

522.205,74 zł MOPS Czeladź - wsparciem W 
ramach PWD zostało 
objętych łącznie 12 
dzieci
- wsparciem zostały 
objęte łącznie 47 
osób (dorośli i dzieci) 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem, w tym
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młodzieży wychowanie,  pomoc w nauce,  organi-
zację czasu wolnego,  zabawę i  zajęcia sportowe
oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia odbywały się
od poniedziałku do piątku  w godzinach popołu-
dniowych przez 4 godziny dziennie od 13.00 do
17.00,  z  wyjątkiem  okresu  ferii  zimowych  od
10:00  do 14:00.  W okresie  od  marca    do  lipca
działalność placówki  została czasowo zawieszona
zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, z powo-
du  kolejnego  zawieszenia  działań  od  listopada
placówka funkcjonowała w formie zdalnej.

Źródła finansowania: Działania finansowane w 
ramach projekt pn. "SATURN-Czeladzka Planeta 
Rozwoju" współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie 
społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 
9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – 
ZIT.

Efekty zadania:
Zatrudnienie wychowawcy na umowę o pracę 1
etat  oraz  młodszego wychowawcy  na umowę  o
pracę 1 etat oraz zatrudnienie psychologa na  ½
etatu, realizacja programu profilaktycznego "Kra-
ina Świetlików" (68 godzin) oraz prowadzenie za-
jęć arteterapeutycznych (76 godzin),  muzycznych
(40 godzin), sportowych (94),  z robotyki (57 go-
dzin),  języka  polskiego  (42  godziny),  języka  nie-
mieckiego (56 godzin), języka angielskiego (45 go-
dzin), a także indywidualnego i grupowego porad-
nictwa logopedycznego (108 godzin). Dodatkowo
w czasie ferii zimowych zorganizowano cztery wyj-
ścia integracyjno-edukacyjne, natomiast w czasie
wakacji  zorganizowano  siedem  wyjść  integra-
cyjno-edukacyjnych. Dzieci biorące udział w zaję-
ciach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Sa-

rodziny z dziećmi 
przeżywające 
trudności w 
wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych.
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turn” otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12 dzieci)
oraz Świąt Bożego Narodzenia (12 dzieci).

W  roku  2020  Miasto  Czeladź,  Miejski  Ośrodek
Sportu i  Rekreacji  oraz Harcerski  Krąg  Seniorów
wspólnie zorganizowali akcję pn.  Harcerska Akcja
Zima
Akcja trwała od 13 do 24 stycznia 2020 r., podzie-
lona była na 2 turnusy po 5 dni każdy tj.:

 I turnus od 13.01.2020 r. do 17.01.2020
r. 

 II  turnus  od  20.01.2020  r.  do
24.01.2020 r.

Każdy turnus liczył  105 osób i  7 wychowawców,
łącznie z półkolonii skorzystało 210 dzieci. 
Miejscem „Harcerskiej Akcji Zima 2020” była Szko-
ła  Podstawową  nr  3  im.  Janusza  Korczaka
w Czeladzi. Zajęcia odbywały się w godzinach: 900 -
1530.  Podczas Akcji każde dziecko miało zapewnio-
ne wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek). 
W ramach Akcji organizatorzy zapewnili uczestni-
kom wiele atrakcji w tym m.in. wyjazd:

 do kręgielni „Renoma”,
 na spektakl do Teatru Dzieci Zagłębia,
 do stadniny koni „Husar”,
 na seans do kina Kopalni Kultury.

Ponadto organizowane były zajęcia sportowe i 
plastyczne. Wszystkie działania realizowane były 
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instrukto-
rów harcerskich.

Innym  wydarzeniem  współorganizowanym  przez
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi podczas wa-
kacji  w 2020  r.  był  letni  wypoczynek  dla  dzieci
i  młodzieży spędzającej  wakacje w naszym mie-
ście. W okresie od 20 lipca do 28 sierpnia 2020 r.
organizowane były zajęcia  sportowe tj.  zabawy i
turnieje  z piłką nożną,  tenisem ziemnym,  koszy-
kówką  i  siatkówką  plażową.  Organizowano rów-
nież naukę jazdy na rolkach i hulajnodze. Zajęcia

WEIPS
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odbywały się na boiskach czeladzkich szkół  pod-
stawowych, w parku Jordan i Prochownia oraz na
Rynku Starego Miasta i Placu Viannay’a.  W zaję-
ciach  sportowych  zorganizowanych przez  MOSiR
Czeladź  w  lipcu  i  sierpniu  2020 r.  udział  wzięło
około 500 osób. 
Poza zajęciami sportowymi 14 i 28 sierpnia br. ak-
torzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” przy-
gotowali dwa spektakle teatralne pt. „Być dorosłą
bardzo  chciała  i  na  miotle  odleciała”  oraz
„Na misiowych urodzinach najważniejsza jest ro-
dzina”.  Ponadto w sierpniu br. na Rynku w Czela-
dzi  najmłodsi  mieszkańcy  naszego  Miasta  mogli
bezpłatnie skorzystać z przejażdżki pociągiem tzw.
Bajkową Ciuchcią. Ciuchcia była dodatkową atrak-
cją, dzięki której dzieci mogły w sposób bezpiecz-
ny i miły spędzić swój wolny czas.  

Inne działania  dotyczące  wspierania  rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji to m.in.:
 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym  otrzy-
mało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w
wysokości 24 390,97 zł na realizację zadania
pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny. Głównym ce-
lem  zadania  było  przeciwdziałanie  powsta-
waniu  patologii  społecznej  spowodowanej
trudną sytuacją życiową rodzin opiekujących
się osobami niepełnosprawnymi, zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu oraz margina-
lizacji społecznej środowiska osób pokrzyw-
dzonych przez los. Tworzenie grupy wsparcia
dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzy-
sowej  często wywołanej  nadużywaniem al-
koholu przez członków rodzin. Zadanie pole-
gało na organizowaniu zajęć dla osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów z zakresu re-
kreacji,  relaksacji,  terapii zajęciowej, porad-
nictwa psychologicznego i prawnego.
W ramach tego zadania udzielano wielopro-
filowej pomocy i wsparcia dla środowisk ro-
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dzinnych osób niepełnosprawnych tj.:
 terapia zajęciowa w tym:  muzy-

koterapia, choreoterapia, treningi
gospodarcze
i kulinarne,

 organizowano czas wolny poprzez
prowadzenie  zajęć  ruchowych,
relaksacyjnych, nordic walking,

 udzielano pomocy prawnej,
 organizowano  pomoc  psycholo-

giczną i grupę wsparcia.
 Stowarzyszenie  Pomocy Rodzinie  „Jestem z

Tobą” otrzymało  dotację  z  budżetu Miasta
Czeladź w wysokości 12 300,00 zł na realiza-
cję  zadania  pt.:  Wsparcie  psychologiczno-
pedagogiczne dzieci i ich rodziców w proce-
sie edukacji i wychowania. Zadanie miało na
celu wsparcie czeladzkich dzieci w procesie
edukacji  oraz ich rodziców w pełnieniu roli
edukacyjno-wychowawczej. Głównym celem
zadania było interdyscyplinarne i komplekso-
we wspieranie  procesów edukacji  i  wycho-
wania  dzieci  zamieszkujących  w  Czeladzi,
wykazujących  trudności
 w funkcjonowaniu szkolnym,  poprzez  psy-
choedukację, diagnozę i terapię psychopeda-
gogiczną i  logopedyczną. Realizacja zadania
opierała się na organizacji:

 wsparcia psychologiczno-pedago-
gicznego  dla  dzieci  –  działania
diagnostyczne  (psychologiczne,
pedagogiczne,  logopedyczne),
ujawniające  przyczyny  trudności
szkolnych,  a  na  ich  podstawie
prowadzenie  indywidualnych  za-
jęć  terapeutycznych  dla  dzieci
klas „0” do VIII.

 wspomagania rodziców w pełnie-
niu przez nich roli wychowawczej
i  edukacyjnej  –  prowadzenie  in-
dywidualnych konsultacji psycho-
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logicznych,
 wsparcia  dla  nauczycieli,  którzy

otrzymywali  zalecenia,  diagnozę
badanych  dzieci,  przedstawioną
w opiniach lub przez rodziców.

5.6. Działamy razem – wsparcie tworze-
nia grup samopomocy sąsiedzkiej – 
metodą organizowanie społeczności 
lokalnej  

brak brak brak brak Zadanie nie jest reali-
zowane z uwagi na 
brak organizacji poza-
rządowych podejmu-
jących działania mają-
ce  na celu inicjowa-
nie i prowadzenie 
grup samopomoco-
wych

5.7. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny 
(PIK)

W  2020  r.  Punkt  Informacyjno  -  Konsultacyjny
działał w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5b. Mieszkań-
cy Czeladzi mogli skorzystać z bezpłatnych porad i
konsultacji 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.

Ilość  udzielonych  porad,  konsultacji  za  2020  r.
przedstawia się następująco:

 113  konsultacji  i  porad  w  sprawach
przemocy domowej,

 54  konsultacje  i  porady  dla  osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

 183 porady prawne,
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 31  konsultacji  i  porad  dla  osób
uzależnionych  od  narkotyków  i  ich
rodzin.

Ponadto w kwietniu  2020 r.  zapewniono  telefo-
niczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców
Czeladzi,  którzy  w związku z  pandemią borykały
się z problemami tj. stres, lęk, rozłąka z bliskimi,
izolacja.  Wsparcia udzielało dwóch psychologów,
którzy  dyżurowali  od  poniedziałku  do  piątku
w godzinach od 17.00 do 18.00. Łącznie ze wspar-
cia skorzystało 7 mieszkańców Czeladzi.

5.9. „Rozwój usług społecznych – realiza-
cja wiązki projektów zapobiegają-
cych ubóstwu – wykluczeniu spo-
łecznemu mieszkańców Powiatu bę-
dzińskiego” 

W 2020 r ponownie został złożony wniosek o dofi-
nansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych ZIT, RPO WSL na 
lata 2014-20

2 498 978,00 zł Starostwo Powiato-
we w Będzinie

Projekt z powodu 
ograniczonej alokacji 
nie uzyskał dofinan-
sowania

Poniższe zadania nie były realizowane z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19

1.8. Poznaj swojego dzielnicowego – poprawa bezpieczeństwa na obszarze Starego Miasta

3.1. Zaprojektuj własną przestrzeń – akcje happeningowe dla mieszkańców Nowego Miasta

3.2. Poznaj swojego dzielnicowego – poprawa bezpieczeństwa na obszarze Nowego Miasta

3.5. Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację Festynu Rodzinnego

Poniższe zadania ujęte w GPR zostały już całościowo zrealizowane w latach ubiegłych:

1.10.  Niskoenergetyczne Budynki Użyteczności Publicznej – termomodernizacja budynku UMC, ul. Katowicka 45 – zadanie 
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         wykonano w roku 2018

3.3. Rewitalizacja przestrzeni targowiska przy ul. Miasta Auby na Nowym Mieście – zadanie zrealizowane w roku 2018

5.4. Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji – „ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa – realizacja zadania została 

       zakończona w roku 2018

5.8. Świetlikowa Akademia Rodzica – zadanie zostało zakończone w 2018 roku
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Ład przestrzenny

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czeladź.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  należy do zadań własnych gminy.

Na terenie miasta obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Czeladź” przyjęte uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej  w 

Czeladzi z dnia 19 maja 2016r. 

 Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, a jego postanowienia mają 

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

dokumentów planistycznych wykorzystywanych na szczeblu gminnym, takich jak plany 

miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto 

studium pozostaje uniwersalne pomimo zmian w przepisach odrębnych związanych z  

procedurą planowania przestrzennego a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy 

wyłącznie przy sporządzaniu planów miejscowych.

4. Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenie  przeznaczenia  terenu,  rozmieszczenie  inwestycji  celu  publicznego  oraz

określenie  sposobów  zagospodarowania  i  warunków  zabudowy  terenu  następuje  w

miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  który  jest  aktem  prawa

miejscowego.

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

studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 

przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Obowiązujące miejscowe plany pokrywają około 89% ogólnej powierzchni gminy i 

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

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

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

Borzecha i Józefów, Nowe Piaski, Madera, Nowa Kolonia Saturn, Śródmieście. 
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OBOWIĄZUJACE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :

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

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Dziekana

IIIB”.

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

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla

mieszkaniowego „Dziekana III B” w Czeladzi.

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

sprawie  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Miasta  Czeladź   ul.

Wiosenna.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Czeladź   w

obszarze Starego Miasta.

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „wschodnia

część Nowego Miasta”.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź  –

„Stara Kolonia Saturn”.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź  –

„Borzecha i Józefów”.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź  –

„Madera”.

9. Uchwała Nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r  w

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  miasta  Czeladź  -

„Nowa Kolonia Saturn”. 
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10. Uchwała Nr XXV/335/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016r  w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic:

Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź  -

„Nowe Piaski”.

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

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź  w

rejonie DK86.

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

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czeladź   dla  terenu

pomiędzy  ulicami:  Będzińską,  Grodziecką,  nasypem  kolejowym,  granicą

administracyjną  z miastem Będzin.

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

sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta

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

granicą  administracyjną  z  miastem  Sosnowiec,  drogą  KDG  oznaczoną  w  studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź.

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

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla 

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

oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Czeladź, nasypu kolejowego.

16. Uchwała Nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu 

pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z

miastem Siemianowice Śląskie.

17. 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 DK86, nasypem kolejowym.

Obecnie w trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Czeladź dla następującego obszaru w związku z podjętą przez Radę Miejską w 

Czeladzi Uchwałą  Nr XXVI/328/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 sierpnia 2020r 
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w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź – Nowe Piaski”.

Trwają prace planistyczne wymagane przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.. 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy

Inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na podstawie planu miejscowego, a w 

przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.

W 2020r:

-  przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-  wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1 decyzja z 

postępowania prowadzonego i nie zakończonego w 2019r).

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca 

na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także 

zmiana sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w 

drodze decyzji, warunków zabudowy.

W 2020r:

-  przeprowadzono 7 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-  wydano 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  w tym:

 4 na cele mieszkaniowe z zabudową towarzyszącą,

 1 na cele usługowe itp. z zabudową towarzyszącą,

-  wydano 2 decyzje o  umorzeniu postępowania w sprawie  ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu z postępowań prowadzonych i nie zakończonych 

w 2019r

-  wydano 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie  ustalenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
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Załączniki:

1. Mapa  pokrycia  terenu  miasta  Czeladź  obowiązującymi  miejscowymi  planami
zagospodarowana przestrzennego.

2. Mapa z terenem, dla którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu. 
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5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Czeladź usprawnione zostało 

w połowie 2017 roku, poprzez rozdzielenie zadań obejmujących zarządzanie 

i administrowanie zasobem lokali komunalnych, od udzielania pomocy mieszkaniowej 

najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta. 

Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym powierzone zostało spółce

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

Budownictwa Społecznego i zlikwidowanego z dniem 31.07.2017r. Zakładu Budynków 

Komunalnych w Czeladzi.

Udzielanie pomocy mieszkaniowej osobom, które ze względu na niski dochód 

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

potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie, odbywa się poprzez przyznawanie 

mieszkań komunalnych zwolnionych do ponownej dyspozycji gminy, w podziale na lokale 

mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony (docelowe) oraz lokale pod najem 

socjalny lokalu, zgodnie z uchwałą Nr XX/256/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 

lutego 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Czeladź.  Organem właściwym do udzielania tej pomocy 

jest Burmistrz Miasta Czeladź.

Uprawnienia do najmu lokali są przyznawane w procesie kwalifikacyjnym, 

przeprowadzanym co kwartał z udziałem komisji. Osoby zakwalifikowane do najmu ujęte 

zostają na liście oczekujących na ofertę, która w oparciu o zgłoszone i przygotowane 

technicznie przez zarządcę pustostany realizowana jest na bieżąco w kolejności składania

wniosków.

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

Burmistrza. Umowa najmu wolnego lokalu zawarta zostaje z osobą, która w ostatecznej 

kwalifikacji, poprzedzającej zawarcie umowy, spełnia nadal wymogi formalne, określone 

uchwałą Rady Miejskiej (kryteria dochodowe i metrażowe).

W 2020 roku  CTBS-ZBK SP. Z O.O jako użytkownik lokali Miasta Czeladź dyspo-

nował 53 lokalami  w stanie gotowym do zasiedlenia w tym:
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a) 10 lokali przeznaczonych do najmu socjalnego  o niskim standardzie,  

b) 43 lokale docelowe wyposażone w urządzenia kąpielowe, sanitariat i w instalację gazo-

wą, w instalację ogrzewania gazowego lub instalacje elektryczna paneli na podczerwień 

przeznaczone do wynajęcia na czas nieoznaczony, w tym:

- 6 lokali składające się z 3 pokoi i kuchni

- 10 lokali składających się z 2 pokoi i kuchni

- 26 lokali składających się z 1 pokoju i kuchni,

- 1 lokal kategorii „garsoniera”,

W tym  67 lokali o najmie socjalnym oraz 81 lokali do najmu docelowego  :   

-z  czego 90% lokali o najniższym standardzie (do najmu socjalnego ) nie nadaje 

się do zasiedlenia ze względu na brak podstawowego wyposażenia zgodnie z art. 22 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r ( z późn.zm.) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kc. Mieszkania będą wyłączane z eksploatacji.

- z czego 23 lokale mieszkalne do najmu docelowego są obecnie wyłączone z użyt-

kowania

( po spaleniu, po eksmisjach) , w 2021r. przewiduje się modernizację 5 mieszkań z 

lokali, które sa wyłączone z użytkowania
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Ilość wolnych lokali zależała dotąd w głównej mierze od zdarzeń 

nieprzewidywalnych, jakimi było zakończenie najmu na skutek śmierci najemców 

mieszkających samotnie lub opuszczanie lokali w wyniku migracji.

W okresie od stycznia do końca roku 2020 zarządca zasobu mieszkaniowego 

zawarł 100 umów najmu, w tym:

1. 16 umów o najem socjalny lokalu, w tym:

a) 14 umów najmu lokali zamiennych w ramach wykonywania zadań własnych,

b) 2 umowy w realizacji wyroków eksmisyjnych,

c) nie została zawarta żadna umowa z osobą, która z mocy art. 691 Kc wstąpiła w 

najem po  śmierci głównego najemcy (poza listą),

2. 84 umów najmu lokali docelowych, w tym:

a) 37 umów zamian lokali na podstawie skierowania z Urzędu Miasta

b) 4 umów zawarto w wyniku dokonania zamian pomiędzy kontrahentami 

(poza listą)

c) 13 umów zawarto z osobami, które z mocy art. 691 Kc wstąpiły w najem po 

śmierci głównego najemcy (poza listą),
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d) 30 innych umów zarządca zawarł w wyniku działań własnych , w tym 0 lokale 

zakładowe

Na rocznej liście osób oczekujących na mieszkanie w zasobie gminy, obowiązującej

w 2020 roku, figurowały 204 osoby (wnioskodawców spełniających wymagane kryteria 

najmu). Lista obejmowała przy tym wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o najem lokalu 

do 30 września 2020r. (proces kwalifikacyjny wniosków złożonych w IV kwartale 2020r. 

przeprowadzany  jest w 2021r.)

Lista osób uprawnionych do najmu lokalu w zasobie Miasta Czeladź w 2020 r. 

obejmowała:

1. 97 osób oczekujących na mieszkanie docelowe,

2. 107 osób oczekujących na mieszkanie socjalne, w tym:

a) 61 osób uprawnionych wyrokiem eksmisyjnym do uzyskania lokalu socjalnego,

b) 46 osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego na zasadach ogólnych z 

powodu niedostatku.

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

pomoc mieszkaniową najdłużej oczekują wnioskodawcy ubiegający się o najem socjalny 

lokalu. Ze względu na pozostawanie w niedostatku ich najemcy korzystają z możliwości 

przedłużania najmu zajmowanych lokali na kolejne okresy. Wnioski osób uprawnionych do

najmu socjalnego lokalu są obecnie najtrudniejsze do realizacji i sytuacja taka będzie się 

utrzymywać w kolejnych latach.
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W tej grupie dominują wyroki sądowe orzekające eksmisję dłużników z zasobów 

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

Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wśród ogólnej liczby 61 wyroków eksmisyjnych (stan na 31.12.2020 r.) do realizacji 

pozostają:

- 31 wyroków z SRK SA

- 2 wyroki z SM Saturn,

- 4  wyroki z CSM,

- 2 wyroki z zasobów niepublicznych,

- 22 wyroki z zasobów gminnych w tym wyroki po ZBK

Inaczej wygląda sytuacja wnioskodawców uzyskujących dochód z pracy zarobkowej

w wysokości nie pozwalającej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku,

ale posiadających odpowiedni dochód na pokrycie czynszów najmu docelowych lokali 

komunalnych.

Na mieszkania docelowe wg poszczególnych kategorii nadal oczekuje 97 osób, w 

tym:

- 32 osoby na GARSONIERĘ

- 4 rodziny na 1 POKÓJ Z KUCHNIĄ

- 21 rodzin na 2 POKOJE Z KUCHNIĄ

- 4 rodziny na 3 POKOJE Z KUCHNIĄ

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można tendencję spadkową w ilości 

wniosków  składanych o przydział lokali z zasobu komunalnego.

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

2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

155 149 102 122
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Przed 2019 rokiem liczba osób oczekujących na mieszkania z zasobu komunalnego
stale rosła. W latach 2018-2019 odnotowano widoczny spadek liczby wniosków o przydział
mieszkań.

Ilość osób oczekujących na najem lokali z zasobu komunalnego  w latach 2017 - 2020

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Lokale socjalne 53 58 69 107

Lokale docelowe 89 81 135 97

142 139 204 204

Powyższe dane uwzględniają wyroki eksmisyjne.
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Zauważyć można, że zwiększa się udział procentowy osób oczekujących na 

przydział lokali socjalnych.

Do najmu lokalu socjalnego kwalifikuje się obecnie 52% osób umieszczonych na 

liście oczekujących. Udział procentowy osób oczekujących na lokale socjalne w 2020 roku

znacznie się zwiększył w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast w stosunku do lat ubiegłych

znacznie zmalał odsetek osób odsetek osób oczekujących na lokale docelowe w stosunku

do osób oczekujących na socjal. 

Na przykładzie roku 2020 w poniższej tabeli określono ilość wniosków 

kwalifikowanych pozytywnie w porównaniu do ogólnej liczby wniosków złożonych w ciągu 

roku.

TABELA KWALIFIKACJA WNIOSKÓW O DOSTARCZENIE LOKALU KOMUNALNEGO 

W 2020 R.

NAJEM SOCJALNY LOKALU NAJEM LOKALU DOCELOWEGO

Wnioski

ogółem

Wnioski

zakwalifikowa-
ne

Wnioski

odrzucone

Wnioski

ogółem

Wnioski

zakwalifikowa-
ne

Wnioski

odrzucone

45 17 28 74 48 26

Na podstawie analizy rozpatrywanych wniosków przewiduje się w kolejnych latach 

tendencję wzrostu zapotrzebowania na mieszkania docelowe. Sprzyja temu poprawa 

sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Miasto Czeladź systematycznie podejmuje działania organizacyjne i prawne, 

mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w coraz lepszym i większym 

zakresie. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w latach kolejnych oparte jest 

na Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czeladź, 

przyjętym uchwałą nr XV/174/2019 z dnia 25 września 2019 roku.
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6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Inwestycje w 2020 roku. 

1 Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w sieci wod-kan w ul. Rolniczej 
(Deweloper) – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

o przekazaniu Czeladzkim Wodociągom Sp. z o.o. dokumentacji projektowej dotyczącej 
sieci kanalizacji sanitarnej zaistniały okoliczności uniemożliwiające rozpoczęcie robót bu-
dowlanych w planowanym terminie i tym samym niemożliwym okazało się zakończenie 
prac w przewidzianym czasie. Za okoliczności te uznaje się:                        

 - wykonanie scalenia oraz podziału działek na obszarze objętym projektem,                         
- w związku z wyrażeniem przez Dewelopera chęci podpięcia do zaprojektowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej dodatkowych nieruchomości, konieczne stało się wprowadzenie zmian 
projektowych w zakresie średnicy przewodów oraz parametrów przepompowni ścieków,      
- zmianę trasy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Wojkowickiej w związku z wybudowaniem 
nowych chodników oraz ścieżek rowerowych w ww. ulicy.

2 Piaski Zachodnie - ul. 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Kościuszki, Sikorskiego, Szybiko-
wa – budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Czeladzkie Wodociągi  Sp. z o.o. wyłoniły Wykonawcę dokumentacji projektowej dla ww. 
zadania inwestycyjnego w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 12.03.2020 r. Spół-
ka zawarła umowę z firmą ALFA Bożena Habrajska z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 
Katowice na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z treścią zawartej umowy ter-
min wykonania dokumentacji wyznaczony został na dzień 31.08.2020 r. Firma ALFA Boże-
na Habrajska nie przedłożyła projektu w wymaganym terminie. Termin wykonania podany 
przez projektanta to czerwiec 2021 r.

3 Przedmieście Bytomskie ul. Bytomska, Przełajska, Kilińskiego, Niwa (Etap I - ul. Ki-
lińskiego) – budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Na 2020 r. zaplanowany został etap I przedmiotowej inwestycji tj. budowa sieci wodociągo-
wej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego. Prace zostały zakończone. Dokonano od-
bioru końcowego. Wybudowano 504 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budyn-
ków 
o długości 722 m oraz 275 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 
o długości 479 m. 

4 Kanalizacja sanitarna w Parku Grabek uwzględniająca podłączenie Basenu, ul. Legio-
nów, ul. Górniczą oraz ul. Miłą

W roku 2020 zakończono prace budowlano – montażowe. W październiku 2020 r. zakoń-
czono czynności odbiorowe. Wybudowano 598 m sieci kanalizacji sanitarnej Ø 315 oraz 
109 m sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250. Na trasie sieci kanalizacyjnej zamontowano 26 
szt. studni tworzywowych PP o średnicy DN 1000.

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w ul. Reymonta
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Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w dniu 09.10.2019 r. zawarły umowę z firmą ALFA Bożena
Habrajska z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapy-
tania ofertowego. Zgodnie z treścią zawartej umowy termin wykonania dokumentacji wy-
znaczony został na dzień 15.06.2020 r. Firma ALFA Bożena Habrajska nie przedłożyła pro-
jektu w wymaganym terminie. Na wykonawcę nałożono kary umowne za niewykonanie 
przedmiotu umowy w terminie. Termin wykonania podany przez projektanta to czerwiec 
2021 r.

6 Remont sieci wodociągowej w ul. Zielonej
W roku 2020 zakończono prace budowlano – montażowe. Na długości 220 m wymieniono
istniejącą sieć wodociągową. Zabudowano przewody PE Ø 125. Wymieniono 18 przyłą-
czy wraz z węzłami wodomierzowymi. Zabudowano 3 hydranty podziemne.

7 Remont sieci wodociągowej w ul. Rolniczej
W roku 2020 zakończono prace budowlano – montażowe. Wymieniono istniejącą sieć wo-
dociągową. Zabudowano przewody Ø 125 o długości 170 m oraz Ø 32 o długości 40 m. 
Zamontowano 2 hydranty podziemne.

8 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przełączeniem istniejących przyłą-
czy w ul. Będzińskiej w Czeladzi na działkach nr 42, 79, 111, 12/1, 14/1, 45/1 – etap II

Inwestycja zaplanowana została na rok 2019, jednak ze względu na niezbędne dodatkowe 
uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie inwestycji musia-
ło zostać przesunięte na rok 2020. W roku 2020 zakończono prace budowlano – montażo-
we. Wybudowano 458 m sieci wodociągowej z rur PE Ø315. Zamontowano 3 hydranty nad-
ziemne DN80. Wykonano pięć przyłączy do budynków.

9 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Czeladzi przy ulicy Łączkowej

Inwestycja nie była zaplanowana na 2020 r., jednak w celu uzbrojenia terenów pod miesz-
kalnictwo jednorodzinne Spółka podpisała stosowne porozumienie w Właścicielami działek 
przy ulicy Łączkowej. W roku 2020 zakończono prace budowlano – montażowe. Wybudo-
wano 189 m sieci wodociągowej z rur PE Ø110. Zamontowano 1 hydrant nadziemny DN80.
Wykonano trzy przyłącza wodociągowe wraz z zabudową studni wodomierzowych oraz jed-
no przyłącze doprowadzone do budynku.

10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Mysłowickiej - uzbro-
jenie terenów mieszkaniowych - etap II

Inwestycja zaplanowana została na rok 2019 (etap I, II i III). Realizację inwestycji rozpoczę-
to w 2019 r., jednak ze względu na konieczne zmiany projektowe dotyczące II etapu, inwe-
stycja została zakończona w 2020 r. Etapy I i III zakończono w 2019 r.

W ramach etapu II wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø125 o długości 108 m oraz sieć 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 o długości 350 m. Na trasie sieci kanalizacji sanitar-
nej zabudowano 10 szt. studni betonowych DN 1000.
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Środowisko 

7. Program Gospodarki Niskoemisyjnej.

W roku 2020 zrealizowaliśmy 168 wniosków o dotację do modernizacji źródła ciepła

i zastosowania OZE ( z czego 80 wniosków dotyczyło roku 2019) z budżetu miasta na 

kwotę 323 389,00 zł. Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych na rok 2020, do 

realizacji na rok bieżący pozostało 86 wniosków. W 2020 r. z terenu miasta usunięto 178 

pieców i kotłów węglowych.

Wnioskodawcy najczęściej decydowali się na zmianę ogrzewania węglowego na 

gazowe. Do sieci ciepłowniczej podłączono kolejne budynki na Nowopogońskiej, 

Warszawskiej, Krzywej i Zwycięstwa. Termomodernizacji poddano budynki na Szpitalnej 

21 i 23.

W dniu 30 grudnia 2020 r. podjęto Uchwałę nr XXXI/414/2020 Rady Miejskiej w 

Czeladzi w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź

na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. Uchwała ta 

zmieniła zasady udzielania dotacji do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE. 

W roku 2020 r. przystąpiono do realizacji kilku ważnych inwestycji dla 

budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych:

Projekt „ Alternatywne źródła energii dla
Kopalni Kultury w Czeladzi”

W budynku Kopalni Kultury zamontowano 88 sztuk
paneli  fotowoltaicznych  wraz  z  Systemem
Zarządzania  Energią.  Wybudowana  instalacja
pokryje  około  34%  zapotrzebowania  na  energię
elektryczną w budynku.

Projekt „Likwidacja niskiej emisji w
budynkach mieszkalnych w Czeladzi”

Dotyczy  modernizacji  energetycznej  (m.in.
ocieplenie przegród i ścian zewnętrznych, wymiana
okien  drewnianych  na  PCV,  wymiana  drzwi,
ocieplenie  dachu)  5  budynków  komunalnych
położonych  przy  ul.  Konopnickiej  2,  21  Listopada
14, 16,  20 oraz Lwowskiej  2b.  Realizacja robót  w
budynkach planowana jest na lata 2021 -2022r.

Projekt „Poprawa efektywności
energetycznej Hali Widowiskowo-

Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi
stadionu w Czeladzi wraz z montażem

OZE”

Przedmiotem  projektu  jest  głęboka
termomodernizacja  budynku  Hali  Widowiskowo-
Sportowej MOSiR zlokalizowanej przy ul. Sportowej
2 oraz budynku obsługi stadionu przy ul. Sportowej
7.

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu

ogrzewania lokali przy ul. Sportowej
12,13,20,24

Zakres zrealizowanych prac: termomodernizacja bu-
dynków na ulicy Sportowej 12,13,20 i 24 oraz prze-
budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instala-
cją centralnego ogrzewania w 9-ciu lokalach miesz-
kalnych w budynkach przy ul. Sportowej 12,13 i 20
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Pamiętając o zapisach uchwały antysmogowej, m.in. obowiązku likwidacji pieców 

węglowych  mających powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej, Wydział 

Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych chciał przeprowadzić inwentaryzację źródeł 

ciepła na terenie Miasta, by dowiedzieć się, ile „kopciuchów” będzie musiało zostać 

zlikwidowanych. W tym celu, w lutym bieżącego roku, przygotowaliśmy dla mieszkańców 

Miasta ankiety na  temat źródeł ciepła funkcjonujących w budynkach mieszkalnych, 

instalacjach OZE oraz dodatkowo z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ankiety zostały 

dostarczone właścicielom budynków jednorodzinnych w lutym i marcu (wraz z 

zawiadomieniem o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi), druki do 

pobrania dostępne były również na stronie internetowej Miasta. 

Niestety, mimo dużych udogodnień dla mieszkańców, którzy mogli zwracać ankiety 

do specjalnych pudełek ustawionych w wielu miejscach, m.in. we wszystkich jednostkach 

gminnych, lub przesyłać je drogą mailową, odzew był niewielki. Spośród ponad 2 000 

sztuk ankiet rozdysponowanych wśród mieszkańców, do Urzędu trafiło zwrotnie jedynie 

235 wypełnionych egzemplarzy. 

W grudniu 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczą-

ce realizacji Programu Czyste Powietrze. Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Fundu-

szy Zewnętrznych tut. Urzędu zostali przeszkoleni i będą realizować wnioski z terenu na-

szego Miasta.
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8. Program Ochrony Środowiska.

1. Przeprowadzono 55 postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew.

2. Wydano 43 decyzje zezwalające na usunięcie 448 szt. drzew.  Zobowiązano w nich 

wnioskodawców do nasadzeń zastępczych w ilości 500 szt. drzew i 20 szt. krzewów w ter-

minie do końca 2021 roku.

3. Przeprowadzono 55 postępowań w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez 

właścicieli nieruchomości.

4. Załatwiono 5 zgłoszeń w sprawie złomów i wywrotów drzew na terenie miasta.

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

no zgodnie z kompetencjami do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Powiatowe-

go Zarządu Dróg w Będzinie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i

innych organów.

6.  Nasadzenia zieleni w mieście (567 szt. drzew i 3 828 szt. krzewów).

 a) Zorganizowano akcję nasadzeń zieleni w mieście.                 

W odróżnieniu od roku poprzedniego, z uwagi na panującą pandemię, akcja odbyła się 

bez udziału mieszkańców. Wyłoniono jednak firmę, która na zlecenie gminy zrealizowała w

wyznaczonych miejscach miasta nasadzenia.

Nasadzenia związane z akcją nasadzeń zieleni w mieście to 72 szt. drzew i 28 szt krze-

wów. Wykonawcą w 2020 roku był Zakład Zazieleniania, Konserwacji i Rekultywacji, ul. 

Szpitalna 34B/5, 41-250 Czeladź.

Charakterystyka zrealizowanych nasadzeń :
Lp. Lokalizacja Gatunki drzew i krzewów Ilość nasadzeń (szt.)

1. Park Grabek

Dąb szt. 2, buk szt. 5, ambro-
wiec balsamiczny szt.2, brzoza
brodawkowata szt. 2, klon zwy-
czajny szt. 3, lipa drobnolistna

szt. 1

15 drzew

2. ul. Dehnelów Żywotnik zachodni 8 drzew

3. Teren Szkoły Podstawowej nr 7
Wiąz kolumnowy szt. 28, tawuła

japońska szt. 28
28 szt. drzew i 28 szt.

krzewów

4. ul. 3-ci Szyb Daglezja 21 drzew
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b)  Nasadzenia zastępcze nakładane są w decyzjach Burmistrza Miasta Czeladź zezwala-

jących    na usunięcie drzew czy krzewów.

Nasadzenia zastępcze nałożone w decyzjach Burmistrza Miasta Czeladź z realizacją w

2020r. to 127 szt. drzew i 400 szt. krzewów.

Lp. Decyzja Lokalizacja Wykonawca
Gatunki drzew i

krzewów

Ilość na-
sadzeń

(szt.)

1.
BK-RM. 6131.3.2019,

BK-RF. 6131.17.2019

Działka nr 31/8
k.m. 31 przy ul.

Legionów

Kuria Diecezjal-
na

w Sosnowcu

 żywotnik zachodni,
robinia Umbriculife-
ra, śliwa wiśniowa

22 drzew

2. BK-RF. 6131.5.2019

Działki nr 3/22,
3/26, 3/27 k.m.
37 przy ul. Deh-

nelów 2

Pałac Saturna
Leszek Pustuł-

ka

 jałowiec, żywotnik
zachodni, tawuła

norweska, forsycja,
jaśminowiec

12 szt.
drzew

i 400 szt.
krzewów

3. BK-RM. 6131.9.2019
Działka nr 80/1
przy ul. Asfalto-

wej

Tauron Dystry-
bucja S.A. Bę-

dzin
klon kulisty 7 drzew

4.
BK-RF. 6131.19.2019

BK-RF. 6131.37.2019

Działka nr
184/13 k.m. 4
przy ul. Wojko-

wickiej 21

Mikster

Sp. z o.o.

w Czeladzi przy
ul. Wojkowic-

kiej 21

żywotnik zachodni 6 drzew

5. BK-RF. 6131.34.2019

Działki nr 68/1
k.m. 39 i 118/1
k.m. 41 przy ul.

Szyb Jana

Alti Plus S.A.
ul. Lea 213, 30-

133 Kraków
Thuja szmaragd 80 drzew

c) W związku z realizacją ścieżek rowerowych zostały wydane następujące decyzje na 

usunięcie drzew, które zobowiązywały do nasadzeń zastępczych zrealizowanych w 2020r. 

w ilości 368 szt. drzew.

Lp. Decyzja Lokalizacja Gatunki drzew i krzewów

Ilość na-
sadzeń
drzew
(szt.)

1. Burmistrz Miasta Czeladź Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Gatunek grab pospolity szt. 50
i brzoza  brodawkowata szt.

100
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BK-RM.6131.76.2017

z dnia 18.05.2020r.

50 – o minimalnym obwodzie
pni drzew na wysokości 100

cm wynoszącym 12 cm

2.

Starosta Będziński

WŚiL.613.0197.2017

z dnia 29.01.2018r.

Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Gatunek grab pospolity –

o minimalnym obwodzie pnia
na wysokości 100 cm wyno-

szącym 5 cm

40

3.

Burmistrz Miasta Czeladź

BK-RF.6131.54.2019

z dnia 27.02.2020r.

Działka 57/4 k.m.
48 róg ul. Batorego
i ul. Nowopogoń-

skiej

Lipa srebrzysta –

o minimalnym obwodzie pnia
na wysokości 100 cm wyno-

szącym 12 cm

11

4.

Śląski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków

w Katowicach

2295/2017

z dnia 15.11.2017r.

Wzdłuż ul. Ko-
ściuszki

Lipa drobnolistna w odmianie
„Rancho” o obwodzie pnia nie
mniejszym niż 12 cm na wyso-

kości 1 m

50

5.

Prezydent Miasta Będzina

WOŚ.6131.1.1.2018

z dnia 8.02.2018r.

Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Gatunek grab pospolity „Fasti-
giata” - o minimalnym obwo-
dzie pnia na wysokości 100

cm wynoszącym 8 cm

6

6.

Prezydent Miasta Będzina

WOŚ.6131.1.98.2017

z dnia 8.02.2018r.

Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Brzoza brodawkowata „Youn-
gii” - 15 szt. i grab pospolity

„Fastigiata” - 5 szt.

o minimalnym obwodzie pnia
na wysokości 100 cm wyno-

szącym 8 cm

20

7.

Prezydent Miasta Będzina

WOŚ.6131.1.2.2018

z dnia 8.02.2018r.

Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Grab pospolity „Fastigiata” -

o minimalnym obwodzie pnia
na wysokości 100 cm wyno-

szącym 8 cm

1

8.

Prezydent Miasta Będzina

WOŚ.6131.1.97.2017

z dnia 8.02.2018r.

Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Grab pospolity „Fastigiata” -

 o minimalnym obwodzie pnia
na wysokości 100 cm wyno-

szącym 8 cm

1

9. -
Działka 22/7 k.m.
41 – Park Alfred

Gatunek grab pospolity szt. 46
i brzoza brodawkowata szt. 94
– o minimalnym obwodzie pni
drzew na wysokości 100 cm

wynoszącym 12 cm

139
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d) nasadzenie 3 400 szt. irgi poziomej związane z umocnieniem skarpy przy basenie –ul. Legio-

nów.

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

W 2020r. w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej sfinansowano i zrealizowa-

no następujące działania:

Opis realizacji zadania w roku
sprawozdawczym

Liczba
przeprowadzon
ych kampanii w

ciągu roku

Koszty łącznie
[zł/rok]

Sposób finanso-
wania

 
Akcja nasadzeń zieleni w mieście – jesień

2020
1 7 992 Budżet miasta

Zakup środków leczniczych – preparatu bio-
bójczego Cagrosept dla pszczół

1 1 748 Budżet miasta

Zarybienie zbiornika Przetok – zakup ryb ży-
wych

1 1 997 Budżet miasta

Zakup paszy dla dzikich zwierząt 1 1 995 Budżet miasta

Druk ulotek o tematyce segregacji odpadów 1 1 230 Budżet miasta

KOSZTY ŁĄCZNIE: 14 962 Budżet miasta

POZOSTAŁE

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

nał zmian

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

poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom na gruncie sąsiednim.

2. Prowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach wydanej przez Wójta Gminy Psary nr RPPII.6220.002.2015 z dnia 29.02.2016r.   dla 

przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa brzmi: Centrum Logistyczne FM Logistic. Maga-

zyny wysokiego składowania z budynkami biurowymi i niezbędną infrastrukturą w Gminie 

Psary, województwo śląskie.
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3. Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś Wydział Rozwoju Mia-

sta i Funduszy Zewnętrznych zamieszcza dane o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku w publicznie dostępnych wykazach. Prowadzony jest publicznie dostępny 

wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej  i administrowanej przez Ministerstwo 

Klimatu – Ekoportal.

4. Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś oraz Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Ze-

wnętrznych prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strate-

gicznych ocenach oddziaływania na środowisko, który jest systemem informatycznym, słu-

żącym do zbierania, przetwarzania  i udostępniania informacji  o postępowaniach.

9. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Czeladź.

Miasto Czeladź zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych. W ramach funkcjonowania systemu odbierane i zbiera-

ne są wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. 

W roku 2020 odpady odbierane były przez konsorcjum firm Alba na podstawie umo-

wy zawartej 14.11.2019r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Umowa 

została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 Funkcjonowanie w roku 2020 systemu gospodarowania odpadami oparte było na
podjętych przez Radę Miejską uchwałach:

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

nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź.

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

wie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zago-

spodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-

ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości za-

mieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź.
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• Uchwała nr XLI/590/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała Nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wa-

runków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

• Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia z części

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabu-

dowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na terenie miasta zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

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

PSZOK, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami CORTEX II

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

nego na organizację i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców miasta Czeladź. Umowa 

obowiązywała od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach systemu gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości odbie-

rane są następujące odpady:

• odpady zmieszane,

• papier,

• szkło,

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

• odpady biodegradowalne i zielone,

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

we,
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• odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pozostałe odpady zbierane selektywnie jak również odpady niebezpieczne każdy miesz-

kaniec może bezpłatnie oddać do PSZOK. Rodzaje odbieranych odpadów oraz sposób ich

gromadzenia jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów.

Ponadto gmina Czeladź prowadziła zbiórkę zużytych baterii na terenie czeladzkich 

placówek oświatowych oraz przeterminowanych leków w 5 aptekach:

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

• Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowej 4.

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

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

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

W roku 2020 w ramach funkcjonowania systemu odebrano następujące ilości odpadów ko-

munalnych:

• odpady zmieszane – 8 316,0240 Mg

• odpady odbierane selektywnie: 6 316,5251 Mg, w tym:

• opakowania z papieru i tektury – 698,0621 Mg,

• zmieszane odpady opakowaniowe – 795,0100 Mg,

• opakowania ze szkła – 607,1380 Mg,

• odpady ulegające biodegradacji – 1602,8200 Mg,

• odpady remontowo-budowlane – 1 812,3300 Mg,

• odpady wielkogabarytowe – 771,1000 Mg.

W roku 2020 w ramach funkcjonowania PSZOK zebrano 989,6331 Mg odpadów se-

lektywnych.
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Łącznie, na terenie miasta w roku 2020 zostało wytworzonych i odebranych lub zebranych

15 622,1822 Mg odpadów komunalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 

ponad 531 kg.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wszystkie odebrane i zebrane odpady zmiesza-

ne oraz odpady ulegające biodegradacji trafiły do zagospodarowania do Instalacji Prze-

twarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) przypisanych w Planie Gospodarki Odpadami 

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

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

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

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

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów PTS ALBA Sp. z 

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

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych BM

Recykling Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie;

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP – sortownia 

ALBA MPGK Sp. z o.o. ZPOK LIPÓWKA II, ul. Głowna 144a, Dąbrowa Górnicza;

• Kompostownia odpadów MPGK Świętochłowice rejon ul. Wojska Polskiego, Święto-

chłowice;

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

1/1, Chorzów.

W roku 2020 miały zostać przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu prawidło-

wego gospodarowania i segregacji odpadów we wszystkich klasach szkół podstawowych 

na terenie miasta. Niestety, z powodu wystąpienia pandemii wirusa Covid-19 i zawieszenia

zajęć w szkołach, zajęcia edukacyjne odbędą się w późniejszym terminie, jak tylko zaist-

nieje taka możliwość. 

W roku 2020 w ramach edukacji ekologicznej została opracowana, wydrukowana i rozkol-

portowana  ulotka edukacyjna dla mieszkańców o zasadach prawidłowej segregacji odpa-

dów, rodzajach zbieranych odpadów i funkcjonowaniu PSZOK.
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W związku z pandemią wirusa Covid-19 oraz przy uwzględnieniu wytycznych Mini-

stra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wy-

twarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań 

na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, gmina Czeladź musiała zorganizować 

system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach 

domowych, w których mieszkańcy objęci są kwarantanną lub izolacją. Odpady te są w od-

powiednio bezpieczny sposób odbierane bezpośrednio ze wskazanych gospodarstw do-

mowych, umieszczane w dedykowanych pojemnikach.

Miasto Czeladź w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi poniosło w roku 2020 następujące wydatki:

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 6 912 554,31 zł;

• organizacja i prowadzenie PSZOK: 466 453,11 zł

• zagospodarowanie odpadów popowodziowych: 77 820,48 zł

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną  

z powodu wirusa Covid-19: 14 256,00 zł

Razem: 7 471 083,90 zł

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem z gospodarowania odpadami komunal-

nymi w gminie Czeladź w roku 2020, które zostało złożone do Marszałka Województwa

Sląskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gmina Czeladź osią-

gnęła następujące wymagane prawem poziomy ograniczenia składowania odpadów oraz

poziomy odzysku, ponownego użycia i recyklingu:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekaza-

nych do składowania - 9% (ustawowo, nie więcej niż 35%),

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (papier,

szkło, plastik, metal) - 73% (ustawowo, co najmniej 50%),

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowla-

nych i rozbiórkowych - 99% (ustawowo, co najmniej 70%).
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10. Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030.

Uchwałą nr LVI/706/2018 z dnia 24.10.2018r.  Rada Miejska w Czeladzi przyjęła 

„Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030”.

Podstawą opracowania Planu było porozumienie zawarte pomiędzy Miastem a Minister-

stwem Środowiska. Dokument ten powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych pro-

blemów ochrony środowiska,  jakimi są zmiany klimatu i  potrzeba adaptacji  do skutków

tych zmian.

Zidentyfikowane  zostały  najbardziej  groźne  zjawiska  dla  miasta  Czeladź,  związane  ze

zmianami klimatu. Są to: upały, fale upałów, rosnąca temperatura powietrza, okresy bez-

deszczowe z wysoką temperaturą, intensywne opady, wiatr,  burze.

Wdrażanie tego planu jest procesem wymagającym zaangażowania wielu podmiotów za-

rządzających miastem oraz działających w mieście m.in. : Gmina Czeladź, OSP Czeladź,

Czeladzkie Wodociągi, organizacje pozarządowe, Wody Polskie, Spółka Restrukturyzacji

Kopalń, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, Nadzór Budowlany, Starostwo Powiatowe

w   Będzinie,  Spółdzielnie  Mieszkaniowe,  Wspólnoty  Mieszkaniowe,  MOSIR  Czeladź,

CTBS-ZBK Sp. z o. o.,     a także udziału mieszkańców miasta oraz organizacji społecz-

nych. Ww. podmioty na bieżąco realizują zadania zawarte w dokumencie.

W 2020 roku realizowano zadania:

1. Edukacja klimatyczna i ekologiczna wraz z rozwojem bazy dydaktycznej

Pomimo panującej pandemii, placówki oświatowe w Czeladzi realizowały zadanie poprzez:

-  organizację konkursów grupowych dotyczących wiedzy dzieci  o ochronie  środowiska

i o zmianach klimatycznych (PP10, PP9, PP7, SP5),

-  nasadzenia  krzewów i  roślin  ozdobnych w ogrodach przedszkolnych  i  przyszkolnych

(PP10, PP11, SP4),

- doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne z zakresu ekologii i klimatologii: plansze i

gry dotyczące edukacji ekologicznej, przyrody (PP9, PP7, PP11, SP4), multimedialny geo-

graficzny atlas świata (SP3),
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- doposażenie sal lekcyjnych w projektory multimedialne, mikroskopy multimedialne, tabli-

ce interaktywne (SP2, SP4), ekran multimedialny (SP3), 2 monitory interaktywne wykorzy-

stywane podczas zajęć dotyczących ekologii (SP5)

- urządzenie kącików przyrodniczych – zielone skrzynki (PP9, PP7, SP4),

- przeprowadzano pogadanki, prezentacje multimedialne o ochronie środowiska (PP7),

-  zorganizowano akcję plakatową dotyczącą zanieczyszczeń powietrza – „To nie dzieci

palą śmieci”.

- zorganizowano kampanię „Czyste powietrze” – pomiary stanu powietrza wokół szkoły

przez 3 tygodnie zakończone happeningiem (SP2),

- zorganizowano akcję z okazji Święta Drzewa - wykonywano plakaty oraz nasadzono na

placu szkolnym tuje (SP2),

- udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym „Działaj z ImPETem” (SP5),

-  zainstalowano na korytarzach dystrybutory wody pitnej ograniczając użycie plastiku –

uczniowie mają własne bidony i napełniają je wodą z dystrybutorów (SP5),

- zorganizowanie kącika informacyjnego, w którym dzieci oglądają filmy i prezentacje o te-

matyce ekologicznej (PP11), urządzono „Zielony zakątek przedszkola_ - strefę zielonych

roslin i śpiewu ptaków (PP5),

- udział w konkursie plastycznym na „EKO – plakat” (PP11), organizacja konkursów pla-

stycznych z okazji DNI ZIEMI i SPRZĄTANIA ŚWIATA (SP3),

- realizację programu edukacyjnego „Doświadczenia z wodą” (PP11),

-  udział w Programie Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” (PP11),

- organizację jesiennej lekcji przyrody w terenie pt. „Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy”,

- udział w akcji „Oddaj używany telefon” (SP4),

- wyposażenie SP4 poprzez zakup 2 szt mini ozonatorów i 1 myjki ciśnieniowej (SP4),

- przeprowadzenie innowacji pedagogicznej „Przygoda z przyrodą - na wesoło i naukowo”,

w ramach której prowadzono szereg działań, m.in. sadzenie roślin,
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- w ogrodzie przedszkolnym PP5 powstaje ścieżka ekologiczna – nasadzono zielone rośli-

ny, byliny, krzewy i drzewka, powstaje aleja ptaków (PP5).

2. Rozwój i modernizacja rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w Czeladzi.

W ramach zadania, wybudowano i podłączono kanalizację deszczową na nowo powstałym

osiedlu przy ul. Lawendowej przy użyciu standardowych metod obliczeniowych ( Miejski

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi).

Realizacja w Szkole Podstawowej  nr 4 w roku 2020, zadania: "Edukacja klima-

tyczna i ekologiczna wraz z rozwojem bazy dydaktycznej."

1.   Wyposażanie placówki pod względem edukacji      klimatycznej i ekologicznej,  

– Zakup 2 sztuk mini ozonatorów;

– Zakup 1 myjki ciśnieniowo-parowej.

2.   Doposażanie sal w odpowiednie sprzęty do nauczania  , w celu podniesienia 

świadomości uczniów i atrakcyjności procesu wszechstronnego nauczania:  

– 2 zestawy multimedialne- tablice interaktywne + projektory krótkoogniskowe;

– Mikroskop multimedialny;

– 16 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej.

3. Organizowanie  konkursów dotyczących  zmian klimatu i ochrony środowi-

ska,

1. Udział  w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej, pod hasłem: Oddaj używany telefon 

komórkowy- prowadzonej pod patronatem firmy EKOPHONE;

2. Udział w programie: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Bezpiecznego Pu-

chatka  obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci.

4.   Organizowanie akcji np. sadzenie drzew, urządzanie kwietników, ogrody   

tematyczne czy ogrody deszczowe.

1. Jesienna lekcja przyrody w terenie pt. „Zielone Płuca Miast-Dolina Brynicy”;

2. Sezonowe „Kąciki przyrody” w salach uczniów klas I-III;

3. Przywrócenie przyszkolnego mini ogródka -zasadzenie kwiatów na odrestaurowa-

nym klombie;

Aranżacja części terenu  szkolnego w porozumieniu z Czeladzkimi Wodociągami- zasa-

dzono krzewy i drzewa ozdobne.
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11. Program usuwania azbestu.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź na lata 

2017-2032 wraz z inwentaryzacją tych wyrobów.

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętym 

uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. (MP nr 33, poz. 481), do obo-

wiązków samorządów gminnych należy m.in.:

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

i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej 

do marszałka województwa za pośrednictwem bazy azbestowej (www.bazaazbe-

stowa.pl);

2. przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierają-

cych z azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

3. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozy-

skanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawar-

tych w Programie;

4. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawie-

rających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowiska odpadów za-

wierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawie-

rających azbest;

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

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska);

29 marca 2017r. Rada Miejska w Czeladzi podjęła Uchwałę Nr XXXVI/469/2017 w sprawie

przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź na 

lata 2017-2032”.

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta do 2032 roku oraz minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbe-

stu na ludzi i środowisko. Dokument ten zawiera: ogólne informacje dotyczące właściwości

azbestu, charakterystykę miasta Czeladź, inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 
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na terenie miasta, harmonogram realizacji Programu oraz finansowe aspekty jego realiza-

cji.

W dniu 29.11.2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Czeladzi Uchwała Nr XLV/

568/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Cze-

ladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. Załącznik 

Nr 3 do przedmiotowej Uchwały stanowi Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych elewacji z jednoro-

dzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie mia-

sta Czeladź. Zgodnie z regulaminem dotacja z budżetu miasta wynosi 100% poniesionych 

kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

W 2020 roku ze środków budżetu miasta Czeladź przyznano 2 dotacje do usuwania wyro-

bów zawierających azbest w kwocie 5 891,00 zł.

Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 

1219) Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 

grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-

stywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, właści-

ciele nieruchomości mają obowiązek przedkładać Burmistrzowi rokrocznie informację do-

tyczącą użytkowanych wyrobów zawierających azbest.

12. Program opieki nad zwierzętami.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638),
zobowiązuje Radę Gminy do określenia, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr XX/248/2020 Rady Miejskiej w Cze-

ladzi z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na  rok 

2020".

Program obejmuje następujące działania:
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a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla 

zwierząt;

b) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;

c) odławianie bezdomnych zwierząt;

d) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

e) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

f) usypianie ślepych miotów;

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospo-

darskich;

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt;

i) zapobieganie bezdomności zwierząt;

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

Realizacja Programu w 2020r.:

• Podpisano Porozumienie międzygminne z Sosnowcem na zapewnienie

opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami  w  Schronisku  dla  Bezdomnych

Zwierząt w Sosnowcu. Schronisko zapewnia również całodobową opiekę

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt oraz

usypianie ślepych miotów.

W 2020r. do schroniska przyjęto 87 szt. bezdomnych zwierząt. Schronisko poszuku-

je nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt ogłaszając informacje na stronie in-

ternetowej schroniska. Miasto Czeladź również zamieszcza na stronie internetowej

gminy informacje  o znalezionych zwierzętach,  w zakładce „Zagubione,  znalezio-

ne zwierzęta”.  

Koszt: 104 400,00 zł.
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• Gmina wspiera osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi

(tzw. społecznych opiekunów), zapewniając pomoc w dokarmianiu kotów

poprzez:

a) nieodpłatne wydawanie opiekunom społecznym w okresie jesienno-zimowym su-

chej karmy przez Fundację For Animals z Katowic, z siedzibą przy ul. 11 Listopada

4, z którą gmina miała zawartą umowę. Przy odbiorze karmy opiekunowie wypełnia-

ją „Deklarację opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, w której zobowiązani

są podać swoje dane osobowe oraz informacje na temat zwierząt objętych pomocą.

Obecnie z gminą współpracuje ok. 60 opiekunów społecznych, którzy dokarmiają

łącznie ok. 320 wolno żyjących kotów.

 Koszt: 10 000,00 zł.

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

Oświadczenie zgłaszające kota do zabiegu kastracji  lub sterylizacji  w Gabinecie

Weterynaryjnym Amigi Vet Centrum Leczenia Zwierząt w Będzinie, ul. Wojciecha

Kilara 48, z którym gmina miała zawartą umowę. W 2020 roku wysterylizowano/wy-

kastrowano 25 kotów.

Koszt: 3 030,00 zł

• Zgodnie z ustawą, Gmina Czeladź zapewnia miejsce do przetrzymywania

zwierząt  gospodarskich,  w  przypadku  wystąpienia  takiej  potrzeby,  na

podstawie umowy zawartej z panem Jackiem Mokros, właścicielem go-

spodarstwa rolnego  zlokalizowanego w  Kochanowicach przy ul. Wiej-

skiej  10.  W  2020  roku  -  brak  zwierząt gospodarskich.  

Koszt za gotowość: 1 549,80 zł.

• Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z te-

renu Miasta Czeladź zapewnia Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PART-

NER Andrzej Giera, ul. Powstańców 20/8 z Chorzowa, z którym Gmina

miała podpisaną umowę.

W 2020 roku – 41 szt. martwych zwierząt  

Koszt: 4 507,50 zł.
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• Gmina prowadzi kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców do 

czipowania swoich zwierząt. W 2016r. gmina rozpoczęła akcję czipowa-

nia psów z terenu miasta: zakupiono czipy i podpisano umowę z leka-

rzem weterynarii na usługę czipowania zwierząt, tj. Przychodnia Wetery-

naryjna BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9A, 41-250 Czeladź. Od 2016 roku

zaczipowano 674 szt psów, z czego w 2020 r. - 64 sztuki.

Koszt: 2 112,00 zł.

• Gmina Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in.

w  zakresie  odpowiedzialnej  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami  (zima,

lato), ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,

czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania w zasadni-

czej części skoncentrowane są na działalności informacyjnej, zwłaszcza

w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. publikacje w

gazecie samorządowej „Echo Czeladzi” oraz na stronach internetowych

miasta pod adresem www.czeladz.pl.

Polityka Społeczna, Edukacja, kultura 

13. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na 

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

dnia 17 marca 2016r. Strategia określa główne cele i kierunki działania polityki społecznej 

Miasta podejmowane w celu przezwyciężania problemów społecznych występujących i 

mogących pojawić się w Mieście Czeladzi. Stanowi dokument bazowy, w odniesieniu do 

którego konstruowane są lokalne programy profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z za-

kresu polityki społecznej, realizowane przez Miasto, we współpracy z innymi instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi.

W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, któ-

ry pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przyno-

szą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji 
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dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie

zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami.

W Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź 

na lata 2016-2022 przyjęto, że monitorowanie stopnia realizacji celów strategii przez Komi-

tet Monitorujący będzie się odbywać w okresach rocznych. Monitoring i przygotowanie ra-

portu, powstaje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kluczowych Realizatorów. Jednak co 

do zasady raport z monitoringu przekazywany jest Burmistrzowi do 31 marca roku nastę-

pującego po roku, który podlega monitorowaniu. Burmistrz publikuje raport w trybie umożli-

wiającym zapoznanie się z nim wszystkim interesariuszom, a w szczególności przedstawi-

cielom instytucji i organizacji, które brały udział w przygotowaniu Strategii.

Monitorowanie stanowi formę oceny procesu wdrażania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Punktem odniesienia jest treść samej Strategii. A ocena polega 

na porównaniu już osiągniętych wartości wskaźników realizacji celów, w danym roku i na-

rastająco od początku wdrażania, z treścią celów. 

Do każdego celu strategicznego przyporządkowano kluczowych realizatorów. Co do

zasady, to właśnie te instytucje dysponują przede wszystkim danymi niezbędnymi do wyli-

czania poszczególnych wskaźników lub w stosunkowo łatwy sposób mogą takie dane po-

zyskać. Tam, gdzie wskazano kilka podmiotów możliwa jest sytuacja, że dane są rozpro-

szone pomiędzy te podmioty i konieczna jest dodatkowa koordynacja i agregowanie w 

celu wyliczania wartości poszczególnych wskaźników.

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega rów-

nież na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań 

w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez 

zmianę regulacji prawnych, czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. 

Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność 

ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami.

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym doku-

mentem w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu na danym eta-

pie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny wdrażania strategii w latach

następnych oraz podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mają-
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cych na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii. Raport zawiera

ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie. Jest dokumentem, który 

stanowi w razie konieczności podstawę do jej zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i 

wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 

Źródłem danych niezbędnych do monitoringu Miejskiej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2020 są wszystkie 

instytucje zaangażowane w realizację działań Strategii, tj:

1. Urząd Miasta Czeladź Wydział Edukacji i Polityki Społecznej i Edukacji

2. Urząd Miasta Czeladź Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą

3. Urząd Miasta Czeladź Wydział Spraw Obywatelskich

4, Urząd Miasta Czeladź Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i 

Nadzoru

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

6. Szkoła Podstawowa nr 1 

7. Szkoła Podstawowa nr 2

8. Szkoła Podstawowa nr 3

9. Szkoła Podstawowa nr 4

10. Szkoła Podstawowa nr 5

11. Szkoła Podstawowa nr 7

12. Żłobek Miejski

13. Przedszkole nr 1 

14. Przedszkole nr 4 

15. Przedszkole nr 5

16. Przedszkole nr 7

17. Przedszkole nr 9

18. Przedszkole nr 10
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19. Przedszkole nr 11

20. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

21. DPS „Senior” Czeladź

22. MOSiR Czeladź

23. MZGK Czeladź

24. Miejska Biblioteka Publiczna

25. Muzeum Saturn

26. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o.

27. CTBS-ZBK Czeladź

28. Straż Miejska Czeladź

29. Policja Czeladź

30. Szpital Czeladź

31. PUP Będzin

32. PCPR Będzin

33. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czeladź

W przedstawionych poniżej tabelach znalazł się poziom realizacji poszczególnych

wskaźników w 2020r., jak również analiza czterech lat obowiązywania Strategii.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Czeladź za rok 2020.

Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY : WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020
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C.1 
rozwój form pomocy dla
bezrobotnych mieszkań-
ców miasta 

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

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

28

Liczba osób 
usamodzielnionych poprzez 
podjęcie zatrudnienia i 
uzyskanie niezależności 
ekonomicznej 

552

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

0

W 2020 roku z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z tytułu podjęcia 

zatrudnienia wyrejestrowano 2 435 osób, które stanowiły 65,22% odpływu z bezrobocia w 

roku biegłym.

W porównaniu z rokiem 2019 liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia 

zatrudnienia zmniejszyła się o 368 osób tj. o 13% ( 2019r. – 2 803 osoby, 2018r. – 3 379 

osób, 2017r. – 4 019 osób).

Wśród ww. osób wyłączonych z ewidencji PUP Będzin z tytułu podjęcia zatrudnienia - 552 

osoby (22,7%) pochodziło z gminy Czeladź tj. o 39 osób (6%) mniej niż w roku 2019 (591 

osób- 2019r., 722 osoby – 2018r., 849 osób – 2017r.).

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.2 
redukowanie skali ubó-
stwa oraz zależności od 
systemu pomocy spo-
łecznej

MOPS w Czeladzi,
PUP w Będzinie,
organizacje pozarządowe

Liczba mieszkańców żyją-
cych w ubóstwie (wg kryte-
rium dochodowego)

423

Liczba mieszkańców obję-
tych projektami z zakresu 
włączenia społecznego, re-
alizowanymi na terenie mia-
sta

159

Liczba osób korzystających 
ze świadczeń pomocy spo-
łecznej na 1000 mieszkań-
ców

35

Liczba projektów socjal-
nych oraz osób nimi obję-
tych 

0

Na koniec grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

zarejestrowanych było 3 570 osób, w tym 1 686 kobiet. Osoby z terenu gminy Czeladź 

stanowiły 21,2% ogółu zarejestrowanych – 757 osób, w tym 340 kobiet. W porównaniu z 

analogicznym okresem 2019 roku liczba osób zarejestrowanych zwiększyła się o 1 131 

osób (46,4%). Podobnie zwiększeniu uległa liczba osób bezrobotnych z terenu Czeladzi – 

wzrost o 229 osób (43,4%).
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.3
rozwój infrastruktury 
społecznej
w związku z procesem 
starzenia się społeczeń-
stwa 

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

Liczba godzin usług opie-
kuńczych realizowanych w 
miejscu zamieszkania

23.424

Liczba miejsc w ośrodkach 
wsparcia

0

Liczba osób obje tych po-
mocą w ośrodkach wsparcia

0

Liczba wolontariuszy i go-
dzin wparcia skierowanych 
do osób starszych 

15 osób
- 166 godzin

Liczba wolontariuszy i go-
dzin pracy wolontarystycz-
nej seniorów

0

Ilość osób korzystających z 
karty seniora  

1873

Ilość utworzonych, funkcjo-
nujących klubów seniora 
oraz ilość osób objętych ich 
wsparciem 

4 Kluby Seniora
- 86 osób

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.4
przeciwdziałanie margi-
nalizacji oraz tworzenie 
warunków rozwoju i ak-
tywności dla osób z nie-
pełnosprawnością

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

Ilość zrealizowanych pro-
jektów socjalnych na rzecz 
osób z niepełnosprawnością

3

Ilość osób objętych projek-
tami socjalnymi oraz wspar-
ciem przez poszczególnych 
partnerów 

289

Ilość osób uzyskujących 
wsparcie w zakresie rehabi-
litacji społecznej i zawodo-
wej  

44

Liczba placówek dla osób 
niepełnosprawnych

2

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.5

wzmocnienie roli rodzi-
ny w wypełnieniu funk-
cji opiekuńczo – wycho-
wawczej

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

Ilość programów profilak-
tycznych, korekcyjnych i 
edukacyjnych wraz z liczbą 
osób w nim uczestniczących

60 programów
- 3184 osoby

Ilość osób objętych porad-
nictwem specjalistycznym 

333

Ilość osób objętych psycho-
terapią 

30

Ilość osób objętych szkołą 
dla rodziców 

8

91



Ilość osób korzystających z 
karty dużej rodziny 

215 nowych kart

- 1302 od 2014r.

Ilość rodzin zastępczych z 
terenu miasta Czeladź

47

Ilość utworzonych nowych 
miejsc w żłobkach 

20

Ilość miejsc w żłobkach na 
1000 mieszkańców

4,27

W Przedszkolu Nr 11  realizowane były 4 programy profilaktyczne w których 

uczestniczyły dzieci i ich rodzice:

- ,,Czyste powietrze wokół nas” - Program Edukacji Antynikotynowej   realizowany przez 

nauczycieli grup 6-5 latków, cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci.

- ,,Kubusiowi przyjaciele natury”- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, o 

tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś. Celem programu jest wyrabianie 

u dzieci nawyku dbałości o  środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale 

także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania 

czasu i ruchu.

- ,,Przedszkolaki dbają o swoje zdrowie”  - promowanie zdrowego stylu życia ; program 

autorski

- ,, Dzieciństwo bez próchnicy” – profilaktyka higieny jamy ustnej; program ogólnopolski

W Szkole Podstawowej Nr  5 realizowane były programy:

1. „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” – uczestnikami programu są klasy 1 – 3 (140 

uczniów) oraz 6 nauczycieli.

2. Program „Trzymaj formę) – klasy 4-8 – (uczestnicy – około 170 uczniów)

3. Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 2b i kl. 4b – 46 uczniów)

4. „Megamisja” – (klasa 2b – 24 uczniów)

5. Program „Mleko w szkole” – klasy 1 – 5

6. Program „Warzywa w szkole” – klasy 1-5

7. Program „Działaj z Impetem” – klasa 1a
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8. Program międzynarodowy Erasmus+ „EAT HEALTHY. ACT RESPONSIBLY” – program 

promujący zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia.

9. Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli jak uzyskać 

równowagę w czasie pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8

10. Program edukacyjny Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik – cykl 

warsztatów naukowych w klasach 6 – 8.

11. Profilaktyka cyberprzemocy – program Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 

w Katowicach – warsztaty dla uczniów klas 5 – 8

12. Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Jak żyć z ludźmi” – klasy 1 – 8

13. Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą miejską

W roku 2020 w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano następujące programy 

profilaktyczne, edukacyjne                                   i korekcyjne:

1. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy – objęta cala społeczność szkolna ok.

1100 osób ( uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkolni)

2 .Projekt pt. "Inside Out" w ramach programu Erasmus+, realizowany od 01.09.2019 do 

31.08.2022 - styczeń 2020: wymiana młodzieży, która odbyła się w szkole partnerskiej w 

Słowacji, uczestniczyło pięcioro uczniów oraz trzech nauczycieli.

3. Klasy: 2a,2c,3b,3d ( 81 uczniów) realizują międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam

z klasą lekturki spod chmurki”. W naszej szkole został on wprowadzony jako innowacja 

pedagogiczna. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas 1-

3. Poprzez czytanie lektur uczniowie włączają się w aktywną działalność edukacyjną. 

Podczas jego realizacji poruszane są wątki natury ekologicznej, wzmacniana jest wieź ze 

środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijane jest poczucie troski i odpowiedzialności za

bliższe i dalsze otoczenie. 

4. Klasa 2c ( 21 uczniów) realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „MegaMisja”. Jego 

celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli i uczniów. Dzieci, 

pracując w grupie, podejmują kolejne zadania i zdobywają punkty i nagrody pomocne w 

realizacji zajęć, w tym: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, i inne 

atrakcyjne rzeczy, które wzbogacą wyposażenie placówki.
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5. Udział klas 1c, 3a i 3b ( 63 uczniów) w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci 

programować”, którego głównym celem jest włączenie treści programistycznych w zajęcia 

dydaktyczne z zakresu różnych edukacji. Podczas zajęć uczyliśmy się programowania 

przez doświadczenie i zabawę, rozwijaliśmy kreatywność, algorytmiczne myślenie, 

kształtowaliśmy postawy prospołeczne oraz umiejętność pracy zespołowej. 

Wykorzystywaliśmy do tego celu Ozoboty -roboty edukacyjne, ale także ciekawe karty 

pracy z zakresu kodowania.

6. Klasy 1c,2a,2c,3a,3b,3c (118 uczniów) brały udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Edukacyjnej„Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, 

która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji było 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw 

proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie 

dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć w szkole.

7. W listopadzie dziesięciu uczniów z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Czeladzi zdecydowało się na założenie Koła Naukowego, które bierze 

udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym “Być jak Ignacy”, organizowanym przez 

Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i będzie ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły 

Roku dla SP2.Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz postaci wybitnych 

polskich naukowców, badaczy i wynalazców. Przykładem jest postać patrona programu, 

Ignacego Łukasiewicza - wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego w 

Polsce i na świecie.W  listopadzie dobiega końca pierwszy z czterech etapów projektu 

„ Inżynierowie Przyszłości „ zapoznali się z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami 

energii. Poznali też takie, które mogą zasilać nasz świat w przyszłości. Niektórzy 

zbudowali modele elektrowni wiatrowych a inni symboliczne wiatraki, by promować wiatr i 

inne odnawialne źródła energii. W grudniu rozpoczął się kolejny drugi etap projektu 

dotyczący oszczędzania wody. 

8. NAUKA DLA CIEBIE - konkursu realizowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Nauka dla Ciebie. Szkoła

Podstawowa nr 2 współpracując ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 

Sportowych w Zabrzu znalazła się wśród dziesięciu finalistów tego konkursu. W tym roku 

drużyna złożona z dwóch nauczycieli i 11 uczniów z obu szkół miała za zadanie 

przygotować konspekt lekcji online oraz zrealizować ją z wykorzystaniem pomocy 
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edukacyjnej możliwej do wykonania przez uczniów w warunkach domowych. Produktem 

podsumowującym działania projektowe było nagranie filmowe pt. „W kwadratowej krainie”,

dokumentujące proces tworzenia opisanej pomocy edukacyjnej oraz jej wykorzystanie 

przez uczniów w czasie lekcji. W skład drużyny ze strony SP2 weszło  sześciu 

siódmoklasistów.

9. W roku szkolnym 2019/2020 prawie 30 uczniów SP2 brało udział w II edycji konkursu 

Łowcy Cząstek pomagając zbierać i analizować dane w Międzynarodowym Projekcie 

Badawczym CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) - czyli w Skrajnie 

Rozproszonym Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Międzynarodowy Projekt 

zainicjowany w 2016 przez polskich naukowców z IFJ PAN w Krakowie jest 

ukierunkowany na poznanie najgłębszych sekretów Wszechświata m.in. poszukiwanie 

ciemnej materii oraz badanie natury czasoprzestrzeni. Konkurs Łowcy Cząstek polega na 

drużynowym wykrywaniu cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego oraz 

radioaktywności lokalnej przy pomocy smartfonów wyposażonych w aplikację CREDO 

Detector. Rywalizacja „Łowców” będzie trwała do końca czerwca 2020 roku, w kategoriach

: Liga (zawody w nocy z 12 na 13 każdego miesiąca) i Maraton (całkowita liczba 

zebranych cząstek). SP2 miała 4 miejsce na 60 zespołów.

10. Projekt „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej – Warszawa. 

Projekt realizowany zdalnie - wybory prezydenckie ( w realizacji wzięli udział uczniowie 

klasy 8c - 5 osób) – projekt zakończony, realizowany maj - czerwiec 2020.

11. Projekt „A to historia” . Projekt zrealizowany w I półroczu 2020/2021 roku.

Uczniowie klasy 6d (22 osoby) podczas zajęć dodatkowych (godziny do dyspozycji 

dyrektora) poznawali historie wielkich odkrywców. Następnie na podstawie opowiadań 

zawartych w książce Pawła Wakuły „Jajecznica Kolumba. Opowieści o wielkich 

podróżnikach”, uczniowie przygotowywali komiksy dotyczące wybranych podróżników. 

Projekt realizowany był we współpracy z biblioteką szkolną w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest podniesienie poziomu aktywności 

czytelniczej oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły.

12. Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 

Ruch rzeźbi umysł – sport, zabawa, wychowanie”. Celem było m. in. osiąganie możliwie 

najwyższego poziomu sprawności motorycznej właściwego dla wieku rozwojowego 

uczniów, wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej, 
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przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, przeciwdziałanie wadom 

postawy, kształtowanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania samodzielnych działań 

na rzecz harmonijnego rozwoju organizmu uwzględniając indywidualne właściwości 

organizmu, kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu 

wolnego, przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom, 

nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, rozbudzanie zainteresowań sportowych, 

promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, wskazywanie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu, kształtowanie odporności na sytuacje stresowe. Podczas zajęć 

realizowany był program profilaktyczny. Termin 27.01.2020 - 18.12.2020 (bez okresu 

wakacyjnego) .W terminie styczeń-czerwiec realizowanych było 21 godzin tygodniowo, w 

terminie wrzesień-grudzień realizowanych było 23 godzin tygodniowo. Ilość uczestników 

194 z klas od 2 do 8. 

13. W ramach współpracy i umowy patronackiej z MCKS Czeladź na terenie szkoły był 

realizowany Program KLUB ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W programie 

uczestniczyli uczniowie klas II dziewczęta siatkówka – 15, klas III dziewczęta siatkówka– 

15, klas IV-VIII tenis stołowy – 15 i klas III – chłopcy koszykówki – 15. Program był 

realizowany od 15 sierpnia do 15 listopada 2020r. Pozyskano środki na prowadzenie zajęć

i zakup sprzętu sportowego. 

14. W ramach Programu Szkolny Klub Sportowy ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu w

szkole w zajęciach uczestniczyło 15 dziewcząt i 2 grupy chłopców po 15 osób. Program 

był realizowany od 2 stycznia do 15 grudnia 2020r. Pozyskane środki były wykorzystane 

na prowadzenie zajęć. 

15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi - od 

maja 2020 do grudnia 2020. Celem głównym Programu było 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. Zakupiono 874 

książki do biblioteki szkolnej. Skierowano do wszystkich uczniów (535) bogatą ofertę 

różnych przedsięwzięć czytelniczych w oparciu o zakupione nowości, w których 

społeczność szkolna brała udział. Cele, które przyświecały szkolnym działaniom to m.in.: 

rozwój i popularyzacja, promocja czytelnictwa, wyrabianie nawyku regularnego korzystania

z biblioteki szkolnej, zachęcenie do skorzystania z nowej oferty książek zakupionych w 
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ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zachęcenie do przeczytania 

wybranej książki – reklama, zainteresowanie książką oraz propagowanie społecznych 

postaw, takich jak: dobro, przyjaźń, szacunek, empatia na podstawie utworów, propozycje 

zastosowania omawianych wartości we współczesnych sytuacjach życiowych, rozwijanie 

zainteresowań twórczych: plastycznych, technicznych, literackich, fotografią, 

popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie talentów: 

kreatywności i wrażliwości estetycznej, wizualizacja zainteresowań książką, doskonalenie 

technik czytania, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi wśród uczniów, 

nabywanie wiedzy o różnorodnej tematyce, kształtowanie poprzez czytelnictwo 

poprawności pisarskiej: ortografia, interpunkcja, styl, nabywanie umiejętności 

wykorzystania narzędzi informatycznych w prezentowaniu prac powstałych podczas 

uczestnictwa w projektach i konkursach czytelniczych, uczenie wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w samokształceniu.

16. Od 1 stycznia do końca czerwca 2020 roku wraz z wolontariuszami ze Szkolnego 

Klubu Wolontariatu realizowaliśmy we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projekt

„Młodzi Jałmużnicy” (IX edycja). Spośród społeczności szkolnej zaangażowało się w niego

39 wolontariuszy. W roku szkolnym 2020/2021 ( od września do końca czerwca) ponownie

przystąpiliśmy do realizacji projektu „Młodzi Jałmużnicy”. Do X edycji projektu zgłosiło się 

24 wolontariuszy, które przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w miarę możliwości, starają 

się poświęcać swój czas i siły na pomoc osobom potrzebującym i samotnym. Projekt 

„Młodzi Jałmużnicy” jest programem edukacyjno-formacyjnym skierowanym do uczniów 

szkól podstawowych i ponadpodstawowych aktywnie biorących udział w działaniach 

podejmowanych przez Szkolne Koła Caritas (SKC) i Szkolne Kluby Wolontariatu z terenu 

Diecezji Sosnowieckiej, a także ich opiekunów. Ma on na celu przygotowanie uczniów do 

podejmowania własnych działań o charakterze charytatywnym i pomocowym na rzecz, 

ubogich, potrzebujących i niepełnosprawnych. Wolontariusze uczestniczą w cyklu szkoleń 

i wydarzeń formacyjnych przygotowując się do poszczególnych etapów realizacji własnych

działań. Swoje projekty realizują w toku przebiegu roku szkolnego. Ich zadanie polega na 

uświadamianiu innych z zakresu pomocy potrzebującym. Jednocześnie sami mają „złożyć 

jałmużnę” osobom potrzebującym poprzez swoją pracę i zaangażowanie. W ramach 

projektu wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywności, kwestach, przygotowują paczki, 

a także aktywnie angażują się w organizację wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.
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17.  Uczniowie klas I-V (270 uczniów) od stycznia do marca 2020r. oraz od września do 

listopada 2020r. brali udział w programie „ Szklanka mleka”. Celem programu „Szklanka 

mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych 

poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program jest 

administrowany przez ARR (Agencja Rynku Rolnego) i współfinansowany z trzech źródeł: 

UE, FPM, dopłaty krajowej.

18. Uczniowie klasy IIa i IIIb (38 uczniów) brało udział w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym „Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postawy akceptacji wobec 

inności wśród dzieci, dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi, nauka tolerancji 

wobec osób różniących się od nas wyglądem, zachowaniem, kształtowanie empatii wobec

innych, nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, eliminowanie 

zachowań agresywnych w stosunku do inności.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi w roku 2020 w 

ramach realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

przeprowadził następujące zadania:

– Organizowanie zajęć  dla wychowanków placówki (Realizacja programów 

profilaktycznych „Kolorowe ferie i „Wakacje w Ośrodku”)

– Współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami, asystentami rodzinnymi i 

pracownikami socjalnymi MOPS w Czeladzi

– Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi 

– Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Senior w Czeladzi – spotkanie z okazji 

„Dnia Babci i Dziadka”

– Organizowanie stałej, systematycznej pomocy edukacyjnej

– Organizowanie zajęć w czasie wakacji letnich i ferii zimowych  

– Umożliwianie podopiecznym OWDiR – Filii w Czeladzi udziału w kulturze (wyjazdy 

do kina, udział w wyjazdach, wycieczkach- Kino Helios, Wycieczka do Osikowej 

Doliny, Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach)

Dzieci będące wychowankami Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w 

Czeladzi objęte są stałą pomocą pedagogiczną i edukacyjną. Ponadto wychowankowie 
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Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi otrzymali paczki 

świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W roku 2020 z oferty Ośrodka skorzystało 

31 dzieci. Udzielono 289 porad i konsultacji pedagogicznych, wychowawczych. 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej w 
obszarze przemocy 
domowej 

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

Liczba przypadków 
przemocy domowej 
(Niebieskie Karty) 

71

Liczba osób i rodzin obję-
tych wsparciem grup robo-
czych

329

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

252

Liczba osób doświadczają-
cych przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej

0

Ilość szkoleń dla kadry roz-
wiązującej problemy prze-
mocy domowej 

2

Ilość osób korzystających z 
poradni uzależnień (uzależ-
nionych, współuzależnio-
nych, DDA)

248

Ilość miejsc w mieszka-
niach chronionych 

0

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.7
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i pomoc 
dla uzależnionych 

MOPS w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Ośrodek Wspierania Dziec-
ka i Rodziny w Będzinie – 
Filia w Czeladzi,
PZZOZ w Będzinie Porad-
nia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnie-
nia w Czeladzi

Liczba osób i godzin porad-
nictwa specjalistycznego w 
zakresie problemów alkoho-
lowych 

614 osób
- 1222 godziny

Ilość programów profilak-
tycznych i osób nimi obję-
tych 

13 programów
- 2024 osób

99



CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.8 
rozwój usług 
społecznych na rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 

MOPS w Czeladzi Ilość osób bezdomnych w 
stosunku do 1000 mieszkań-
ców 

1

Ilość osób objętych po-
szczególnymi formami 
wsparcia (ogrzewalnia, łaź-
nia)

32

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.9 
rozwój potencjału 
ośrodka pomocy 
społecznej

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

0

Liczba pracowników 
socjalnych na 2000 
mieszkańców

0,88

Liczba osób objętych asystą
rodzinną

35

Liczba osób otrzymujących 
poszczególne świadczenia i 
zasiłki 

619

Ilość osób objętych 
poszczególnymi usługami 
społecznymi

1006

Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.1 
poprawa bezpieczeń-
stwa w zagrożonych 
dzielnicach

Urząd Miasta  w Czeladzi, 
Straż Miejska w Czeladzi,
Policja 

Liczba patroli Policji i Stra-
ży Miejskiej 

3161

Liczba interwencji Policji i 
Straży Miejskiej

7131

Liczba wykroczeń, dewasta-
cji, kradzieży

1541

Liczba kontroli miejsc za-
grożonych przestępczością

11.797

Liczba zabezpieczeń imprez
kulturalnych, sportowych, 
uroczystości kościelnych

79

Liczba kontroli prywatnych 
posesji    (ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach )

221
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Liczba odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień

411

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do domu

93

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do jednostek 
Policji

67

Liczba odwiezionych osób 
nietrzeźwych do podmiotów
leczniczych

25

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.2
organizowanie sieci 
wsparcia dla młodzieży 
zdemoralizowanej i za-
grożonej przestępczo-
ścią 

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

Liczba inicjatyw na rzecz 
środowisk zagrożonych

13

Liczba uczestników zajęć 
pozalekcyjnych 

3917

Ilość środków pozyskanych 
na zajęcia pozalekcyjne 

112.248,43

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
C.3 
wzrost świadomości spo-
łecznej w zakresie bez-
pieczeństwa
publicznego 

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

 

Liczba placówek w których 
prowadzono zajęcia

6

Liczba uczniów uczestni-
czących w spotkaniach o  
tematyce w zakresie bezpie-
czeństwa publicznego

537

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

1

Liczba podjętych inicjatyw 18
Liczba warsztatów i szkoleń 12

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.4 
integracja podmiotów 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa publicz-
nego

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

Liczba wspólnych inicjatyw
w zakresie bezpieczeństwa 

8

Liczba spotkań dotyczących
prewencji i diagnozy zagro-
żeń

7

Wspólne inicjatywy Straży Miejskiej i Policji:  
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1.  Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

2.  Zabezpieczenie procesji  „Orszak Trzech Króli”.

3. Udział w naradzie rocznej Komisariatu Policji w Czeladzi.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Boże Ciało”.

5. Wspólne działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2.

Ponadto na bieżąco:

•  Organizowano  spotkania Komendantów Straży Miejskiej  i Komisariatu Policji 

w Czeladzi w celu dokonywania oceny zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku pu-

blicznego a także dokonania analizy i konsultacji wspólnych zadań.

• Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny pomiędzy Dyżurnym Służby Stałego

Dyżuru  Straży Miejskiej a  oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji w Czeladzi.

• Prowadzona jest wymiana informacji w zakresie obserwacji i rejestrowania przy 

użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych poprzez utrwalenie

i przekazywanie do wykorzystania służbowego przez policję nagrań z monitoringu wizyjne-

go zdarzeń wymagających podjęcia czynności prawnych.

• Prowadzi się wzmożone działania prewencyjne w rejonie osiedli mieszkanio-

wych w celu zapobiegania wybrykom chuligańskim przez osoby nietrzeźwe.

• Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa prowadzi się kontrole miejsc szcze-

gólnie zagrożonych rozbojami oraz niszczeniem urządzeń użytku publicznego.

Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich do 

wymagań nowoczesnego rynku pracy 

102



CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.1 
podniesienie jakości i in-
nowacyjności kształce-
nia 

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

Średnia ocen z egzaminów 
końcowych

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty:
J. Polski- 58,73 %

Matematyka– 
40,67 %

J. angielski– 52,63
%

J. niemiecki – 
48,25 %

Liczba dzieci z korzystają-
cych z programów indywi-
dualnych

100

Liczba wdrożonych progra-
mów autorskich, projektów 
edukacyjnych 

45

W Przedszkolu Nr 1 wdrożono programy:

1. "Podano na tacy"- program logopedyczny

2. Program wychowawczy "Ja, Ty i my".

3. "Zbieram, poszukuję, badam"- D. Dziamskiej i M. Buchnat.

Przedszkole brało udział  również w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

W Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano projekty:

1. Międzynarodowy Projekt Badawczy CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed 

Observatory)

2. Projekt „Młodzi głosują”

3. Projekt „A to historia” .

4. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

5. Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

6. Program własny przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV-VIII szkoły podstawo-

wej.

7. Program własny wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia- Klasy IV-VIII ,, Ak-

tywność przez całe życie”.
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.2
stworzenie katalogu 
usług niezbędnych do 
prawidłowego rozwoju i 
wsparcia dzieci i mło-
dzieży 

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

Opracowanie diagnozy po-
trzeb uczniów 

190

Liczba wspólnych inicjatyw
nauczycieli i rodziców

45

Liczba spotkań promują-
cych wiedzę zespołów inter-
dyscyplinarnych

19

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CEL 2020

C.3 
pozyskiwanie specjali-
stycznej kadry (psycho-
logowie i terapeuci) 
wspomagającej kadrę 
nauczycielską w pracy 
dydaktyczno-wycho-
wawczej 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej i Edukacji UM 
w Czeladzi,
placówki edukacyjne,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna,
Miejska Biblioteka Publicz-
na,
placówki doskonalenia na-
uczycieli 

Liczba szkoleń dla Rad Pe-
dagogicznych

37

Liczba uczestników szkoleń
prowadzonych przez specja-
listów 

220

Liczba kontaktów pomiędzy
szkołami a PPP

126

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.4 
zapewnienie odpowied-
niej bazy lokalowej i 
wyposażenie placówek 
w pomoce dydaktyczne 

Urząd Miasta 
w Czeladzi, placówki edu-
kacyjne

Kwoty pozyskane na wypo-
sażenie placówek

51.112,73

Liczba placówek doposażo-
nych i wyremontowanych 

3

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.5 Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM 
w Czeladzi,

Liczba nauczycieli i peda-
gogów uczestniczących w 
szkoleniach 

304
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stałe podnoszenie i do-
skonalenie umiejętności 
zawodowych nauczycieli

placówki edukacyjne Liczba uczestników studiów
podyplomowych 

12

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.6 
pogłębienie współpracy 
placówek oświatowych 
ze środowiskiem lokal-
nym

Urząd Miasta 
w Czeladzi,  placówki edu-
kacyjne,  
Rady Rodziców, organiza-
cje pozarządowe 
 

Liczba spotkań i zajęć prze-
prowadzonych dla środowi-
ska lokalnego

19

Liczba imprez środowisko-
wych

8

Liczba absolwentów obec-
nych na spotkaniach promu-
jących lokalne gimnazja 

0

W Przedszkolu Nr 10 zainicjonowano i przeprowadzono akcję #Od serca dla serca jako 

symbol podziękowania medykom za troskę o nasze zdrowie i życie w dobie COVID-19

Przygotowano koncert "Jedynka Wolności 2020" opublikowany na stronie youtube.pl przez

czeladzTV, w którym udział wzięły dzieci ze wszystkich grup wiekowych oraz  nasza absol-

wentka- obecnie uczennica SP7 w Czeladzi.

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.7 
stale podnoszenie pozio-
mu bezpieczeństwa w 
placówkach oświato-
wych 

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

Liczba uczestników spotkań
dotyczących bieżących za-
grożeń 

1109

Liczba placówek stale 
współpracujących z Policja, 
Strażą Miejską oraz kurato-
rami

15

W grudniu 2020r. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej Nr 2 ( łącznie 173 

osoby) wzięło udział w zajęciach warsztatowych poprzez platformę TEAMS dot. „Nowa 

rzeczywistość w Covidzie – czyli jak uzyskać równowagę w czasach pandemii” finansowa-

nych przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej UM w Czeladzi. Warsztaty obejmowały 

tematykę dot. emocji, nieumiejętnego korzystania z komputera i mediów, używek, radzenia

sobie ze zmianą, podtrzymywania kontaktów w czasach kwarantanny oraz sposobów na 

polepszenie samopoczucia w nowej rzeczywistości. 
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W listopadzie 2020r. uczniowie klas VII i VIII ( łącznie 172 osoby) uczestniczyły w zaję-

ciach online dot. „Sytuacje trudne, ekstremalne – warsztaty dot. funkcjonowania w okresie 

izolacji w czasie pandemii, jak i profilaktyki uzależnień” realizowanych przez Fundację 

Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”

CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i 
zagrożonych utratą pracy 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.1 
tworzenie przyjaznego 
klimatu inwestycyjnego 
dla potencjalnych i 
obecnych przedsiębior-
ców pragnących two-
rzyć miejsca pracy w 
Czeladzi 

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

Liczba spotkań z pracodaw-
cami

1

Liczba nowych miejsc pra-
cy na lokalnym rynku

Brak danych

Liczba nowo powstałych 
firm

9

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w dniu: 27.02.2020r. 

zorganizowano spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczń Społecznych w Sosnowcu 

pn. „Masz wybór, ulga na start, preferowane składki, mała działalność gospodarcza". 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wsparciem w ramach środków przyzna-

wanych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej objął 117 osób bezrobotnych 

w tym  19 osób bezrobotnych z gminy Czeladź. W 2019 roku liczba osób, które otrzymały 

jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej była większa i wyniosła 155, oraz jedna osoba po-

szukująca pracy niepełnosprawna,w tym 24 z terenu gminy Czeladź (2018r.- 137 osób, w 

tym 31 z Czeladzi, 2017r. 150 dotacji, w tym 34 dla osób z Czeladzi).

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest formą wsparcia udzielaną 

osobom bezrobotnym, poszukującym pracy opiekunom osoby niepełnosprawnej, 

absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji 

społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jest to również 

forma promocji samozatrudnienia jako alternatywnej propozycji wyjścia z bezrobocia. 

Wysokość wsparcia nie przekracza 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU
2020

C.2 

wypracowanie partner-

stwa na rzecz zatrudnie-

nia w oparciu o wiedzę i 

doświadczenie kadr in-

stytucji rynku pracy, sa-

morządu lokalnego, 

MOPS i NGO 

Urząd Miasta 

w Czeladzi, 

PUP w Będzinie, MOPS w 

Czeladzi,  związki i organi-

zacje pracodawców, 

placówki edukacyjne,  

organizacje pozarządowe 

Liczba uczestników lokal-

nych partnerstw na rzecz za-

trudnienia

3

Liczba uczestników spotkań

dotyczących dobrych prak-

tyk (aktywizacja społ.-za-

wodowa)

0

    W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuował współpracę  ze Stowarzy-

szeniem „DELFIN” z Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie w ramach za-

wartego w roku 2019 Porozumienia dotyczącego refundacji ze środków Funduszu Pracy 

świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Centrum Inte-

gracji Społecznej w Sławkowie zostało powołane do realizacji zadań mających na celu re-

integrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznych, które ze 

względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 

podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograni-

czającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Projekt kierowany 

jest do osób zamieszkujących Powiat Będziński.

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.3
przygotowanie systemu 
wspierającego rodziców,
młodzież i placówki edu-
kacyjne w wyborze 
ścieżki kariery

PUP w Będzinie, Poradnia 
Psychologiczno – Pedago-
giczna,
placówki edukacyjne,
Rady Rodziców
Cech Rzemiosł, lokalni pra-
codawcy   

Liczba placówek edukacyj-
nych uczestniczących w 
preorientacji zawodowej

8

Liczba uczniów uczestni-
czących w spotkaniach o tej
tematyce

813

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

4

PUP Będzin systematycznie prowadził badania lokalnego rynku pracy poprzez sporządza-

nie Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometru zawodów dla Po-

wiatu Będzińskiego. Raporty dotyczące ww. badań przesyłane są do szkół ponadgimna-

zjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego. 
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C4. 
podejmowanie działań 
na rzecz przezwycięża-
nia długotrwałego bez-
robocia 

PUP w Będzinie, MOPS w 
Czeladzi, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi, organizacje po-
zarządowe, 
pracodawcy z terenu Czela-
dzi, 

Liczba programów i projek-
tów wypracowanych na 
rzecz osób defaworyzowa-
nych

2

Liczba praktyk i staży zor-
ganizowanych w lokalnych 
firmach 

7

Liczba NGO zaangażowa-
nych w wsparcie bezrobot-
nych 

0

1. Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (IV) 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,

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

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2019 – 

31.12.2020. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 

29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Będzińskim. Wsparcie dla osób 

młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze 

standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w 

ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w 

urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom

młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, 

przyuczenia do zawodu lub stażu.

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

zasiedlenie, prace interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 

tej działalności, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego.

3. Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 
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pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 

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

pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Będzinie, 

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

powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. Formy 

wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże, prace 

interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, 

refundacja kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy.

W 2020 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urzad Pracy w Bedzinie z 20 

pracodawcami oraz instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 22 stanowiska stażu.

W 2019 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z 35 

pracodawcami oraz instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 57 stanowisk stażu.

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

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

Staż to forma wsparcia umożliwiająca przede wszystkim nabycie przez osoby bezrobotne 

doświadczenia zawodowego, zwiększającego atrakcyjność tych osób na rynku pracy. Or-

ganizacja instrumentu stażu jest szczególnie uzasadniona w sytuacji, gdy grupa docelowa 

nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (np. absolwenci liceów ogólnokształ-

cących). Odbycie stażu skutkuje nabyciem kompleksowych umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy dostosowanych do wymogów rynku pracy. Efektem takiego przygoto-

wania osób bezrobotnych jest większe prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po 

zakończeniu stażu, co potwierdza trafność zastosowania tej formy pomocy spośród innych

możliwych działań, jakie mogłyby zostać podjęte w stosunku do osób młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w 2020r. współpracował z organizacjami pozarządo-

wymi w zakresie:

1. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-

nych zwolnieniem z pracy.

• Współdziałanie w zakresie niesubsydiowanej wymiany informacji o  możliwościach 

uzyskania zatrudnienia i szkolenia.
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• Współpraca w zakresie organizacji stażu, która nie wymaga angażowania środków 

własnych organizacji pozarządowej.

2, Promocji i organizacji wolontariatu.

• Propagowanie idei odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych wśród 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.

Refundacja świadczeń integracyjnych  wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

uczestnikom zajęć w Stowarzyszeniu „DELFIN” – Centrum Integracji Społecznej w Sław-

kowie (na podstawie zawartego porozumienia).

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.5 
zastosowanie instrumen-
tów na rzecz redukcji 
społeczno- psychologicz-
nych i ekonomicznych 
skutków bezrobocia 

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

Liczba spotkań promują-
cych ekonomię społeczną 

3

Liczba osób uczestniczą-
cych w formach subsydio-
wanych

Brak danych

Liczba  aktywizowanych 
długotrwale bezrobotnych 

10

Ilość programów specjal-
nych realizowanych z PUP

0

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł Porozumienie z Fundacją 

Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu w ramach projektu 

„OWES subregionu Centralno – Wschodniego” realizowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne, Działanie: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs.  W ramach 

zawartego Porozumienia na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej realizowane są zadania polegające na tworzeniu środowiska przyjaznego 

rozwojowi przedsiębiorczości społecznej – promowaniu i wspieraniu działalności 

przedsiębiorstw społecznych, współpracy przy tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze 

Ekonomii Społecznej oraz  wzajemnej wymianie informacji o stanie sektora Ekonomii 

Społecznej na terenie Powiatu Będzińskiego. W ubiegłym roku w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Będzinie przeprowadzono 3 spotkania informacyjne nt. projektu „OWES 

subregionu Centralno-Wschodniego ”(w 2019 roku liczba przeprowadzonych spotkań 

informacyjnych – 17).
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Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, ła-

godzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukują-

cych pracy. Informacja o usługach i instrumentach rynku pracy świadczonych przez Powia-

towy Urząd Pracy zamieszczona jest na stronie internetowej PUP – 

http://bedzin.praca.gov.pl na tablicach ogłoszeń oraz w broszurach tematycznych.

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku 

pracy objął 111 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 10 (9% ) dotyczyło gmi-

ny Czeladź spośród których: 7 osób rozpoczęło staż, 1 osoba podjęła zatrudnienie w ra-

mach dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia oraz 2 osoby 

rozpoczęły szkolenie. Ponadto z porady indywidualnej skorzystało 6 osób długotrwale bez-

robotnych z gminy Czeladź, z porady grupowej 4 osoby, z grupowych spotkań informacyj-

nych – 10 osób.

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

pracy objął 240 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 60 (25% ) dotyczyło 

gminy Czeladź.

W 2018 roku 324 osoby długotrwale bezrobotne objęto aktywnymi formami wspar-

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

bezrobotnych, w tym 140  z Czeladzi. 

Zadania podejmowane w przedmiotowym zakresie przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzi-

nie dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych.

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

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i 
sportowej mieszkańców Czeladzi.

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020

CS.1. 
podtrzymanie sprzyjają-
cego klimatu w mieście 
dla dalszego rozwoju ist-
niejących organizacji 
społecznych realizują-

Burmistrz Miasta Czeladź,
Urząd Miasta w Czeladzi,
jednostki organizacyjne 
Miasta, organizacje poza-
rządowe

Liczba dokumentów konsul-
towanych z GRDDP i orga-
nizacjami pozarządowymi

1

Liczba spotkań z organiza-
cjami, w których uczestni-
czyli przedstawiciele urzędu
miejskiego

0
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cych zadania pożytku 
publicznego w Mieście

Liczba szkoleń z pozyski-
wania środków ze źródeł ze-
wnętrznych oraz innych 
szkoleń tematycznych

0

Liczba pozyskanych przez 
organizacje grantów z źró-
deł innych niż budżet Mia-
sta

Brak danych

Liczba projektów partner-
skich – międzysektorowych

Brak danych

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o dotację z mia-
sta w otwartych konkursach

24

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o mały grant

2

Liczba organizacji, z który-
mi Miasto współpracuje w 
inny sposób, niż poprzez 
udzielenie dotacji na reali-
zację zadania

29

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 2. 
przyciąganie nowych or-
ganizacji do Czeladzi 
oraz zachęcanie miesz-
kańców do samoorgani-
zacji wokół problemów, 
potrzeb społecznych

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

Liczba organizacji z siedzi-
bą poza Czeladzią, które 
prowadzą działania na tere-
nie Miasta

4

Liczba nowych organizacji 
działających w Czeladzi

2

Ilość udostępnionych lokali 
na działalność społeczną

10

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.3. 
współpraca z grupami 
nieformalnymi i rozwój 
wolontariatu

Rada Miejska 
w Czeladzi, Burmistrz Mia-
sta Czeladź, 
Urząd Miasta 
w Czeladzi,
organizacje pozarządowe 

Liczba projektów zgłasza-
nych do budżetu partycypa-
cyjnego

0

Odsetek mieszkańców, któ-
rzy biorą udział w głosowa-
niu na projekty w budżecie 
partycypacyjnym

0

Liczba uczestników szkoleń
z przygotowania wniosków 
do konkursów o małe granty
adresowanych do grup nie-
formalnych i nowopowsta-
łych organizacji oraz liczba 
wniosków o inicjatywę lo-
kalną

0

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
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CS.4. 
zwiększenie dostępu 
mieszkańców do warto-
ściowej oferty kultural-
nej

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

Liczba nowych pozycji 
książkowych dostępnych 
dla czytelników w Miejskiej
Bibliotece Publiczne

*zbiory książkowe:
4.018 (z zakupu 
3023)
zbiory specjalne:308
*10,29 napływ 
woluminów na 100 
mieszkańców 
(łącznie z darami i 
zbiorami 
specjalnymi: 14,73)

Wskaźnik czytelnictwa 16,36%
*liczba czytelników 
zarejestrowanych:
ogółem:4806
w tym do lat 15: 1304
*liczba odwiedzin w 
ciągu roku: 51562
(w tym:
-wypożyczalnie:
45316
-czytelnie: 6246
*liczba wypożyczo-
nych książek: 117807
(w tym wypożyczone
na zewnątrz: 117060
udostępnione na 
miejscu: 747
*liczba udostępnionej
prasy: 5873
*liczba udzielonych 
informacji: 5122
*liczba korzystają-
cych z Internetu: 861
*liczba czytelników 
na 100 mieszkańców:
16,36%
*liczba wypożyczeń 
na 100 mieszkańców:
398,58

Liczba odwiedzających Ga-
lerię Elektrownia

2772

Liczba wydarzeń kultural-
nych w Galerii Elektrownia

10

Liczba koncertów muzycz-
nych

8

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

4

Liczba imprez plenerowych 
zorganizowanych w mieście

7

Wielkość alokacji budżetu 
partycypacyjnego na projek-
ty kulturalne

0
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Liczba instytucji/organiza-
torów kultury i z innych 
miast oferujących swoje 
usługi na preferencyjnych 
warunkach mieszkańcom 
Czeladzi.

0

Liczba osób objętych 
wsparciem socjalnym służą-
cym pełniejszemu uczest-
nictwo w kulturze (np. bo-
nem na kulturę)

0

Liczba wydarzeń, w wyniku
współpracy co najmniej 
dwóch różnych organizato-
rów kultury

4

Liczba organizowanych wy-
darzeń historyczno-kultural-
nych

9

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

3015

Liczba wydarzeń kultural-
nych w Miejskiej bibliotece 
Publicznej

164

Liczba odwiedzających Ko-
palnię Kultury

9010

Liczba wydarzeń kultural-
nych w Kopalni Kultury

31

Liczba odwiedzających kino
Kopalni Kultury

4419

Liczba koncertów muzycz-
nych w Kopalni Kultury

3

Liczba odwiedzających Mu-
zeum Saturn w Czeladzi

5282

Liczba wydarzeń kultural-
nych w Muzeum Saturn

18

Liczba wszystkich wyda-
rzeń kulturalnych organizo-
wanych w Muzeum Saturn i
Galerii Elektrownia w Cze-
ladzi

28

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.5. 
stwarzanie warunków 
do aktywności miesz-
kańców miasta w obsza-
rze sportu i rekreacji

MOSiR w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z Za-
granicą UM w Czeladzi, 

Liczba obiektów, w których 
przeprowadzono remont/
modernizację

6

Liczba kilometrów nowo-
powstałych/
zmodernizowanych ścieżek 
rowerowych

7,773 km

Liczba utworzonych siłowni
na świeżym powietrzu

1
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Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,
Szkoła Podstawowa Nr 7

Liczba organizacji pozarzą-
dowych współpracujących z
Miastem w realizacji zadań 
z obszaru sportu i rekreacji

8

Liczba użytkowników prze-
nośnego lodowiska

4000

 Remonty MOSiR w Czeladzi

 -    remont Stadionu CKS 

I etap prac, tj. remont widowni zewnętrznych 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności rozebranie nawierzchni z płyt drogo-

wych betonowych o gr.15cm, rozbiórka chodnika na koronie stadionu, odtworzenie chodni-

ka, remont istniejących schodów S1 i S2, odtworzenie trybun widowni B ( sektor od rzeki 

Brynicy) i C ( sektor dla kibiców gości), ogrodzenie wokół widowni C, wymiana ogrodzenia 

wokół murawy boiska , wykonanie nawierzchni trawiastej na skarpach zlikwidowanej trybu-

ny, wycinka drzew.

Remont widowni zewnętrznych wykonywany był w 2019r. i 2020r.

 - poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku 

obsługi stadionu w Czeladzi

Przeprowadzono przetarg i podpisane zastały umowy z EFEKT Sp. z o. o.  ul. Kluczborska

29, 41-503 Chorzów

„Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku

obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” Część A. Termomodernizacja budyn-

ku Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybu-

duj, Cześć B.Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w formule

wybuduj.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością  

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości 

społecznej w zakresie ochrony zdrowia 
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.1 
podniesienie poziomu 
wiedzy mieszkańców 
Czeladzi o miejscach re-
alizacji świadczeń zdro-
wotnych 

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

Krótszy okres oczekiwania 
na wizytę u specjalisty

Średni czas oczeki-
wania we wszystkich
komórkach (Poradnie
+ Oddziały Szpitala)

wyniósł: 
74,21 dnia

Liczba osób posiadających 
informację o usługach zdro-
wotnych

361.875 odsłon

Liczba wejść na zakładkę 
informacyjną na stronie UM

Brak danych

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.2 
zwiększenie świadomo-
ści mieszkańców Czela-
dzi w zakresie ich stanu 
zdrowia 

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

Liczba akcji promujących 
zdrowie

55

Liczba spotkań i eventów 
dla różnych grup mieszkań-
ców 

6

W Przedszkolu Nr 11 w związku z pandemią Covid 19  udostępniano 

rodzicom/opiekunom na stronie internetowej przedszkola, w kąciku dla rodziców 

informacje i wytyczne z MZ,GIS dotyczące właściwych zachowań zapobiegających 

zakażeniu wirusem. W pierwszych miesiącach roku 2020 realizowane były na terenie 

przedszkola  zajęcia ruchowe : logorytmika, Przedszkoliada. W trakcie realizacji zajęć z 

podstawy programowej promowane było zdrowe odżywianie poprzez udział dzieci w 

wykonywaniu zdrowych przekąsek i soków: ,, Robimy sałatki owocowe’’, ,,Pijemy zdrowe 

soki owocowo-warzywne’’, ,,Jemy kolorowe warzywa’’- wszystkie grupy wiekowe.

W Szkole Podstawowej Nr 5 realizowano Program „Trzymaj formę: – klasy 4-8 – 

(uczestnicy – około 170 uczniów), Program „Mleko w szkole” – klasy 1 – 5, Program 

„Warzywa w szkole” – klasy 1-5, Program międzynarodowy Erasmus+ „EAT HEALTHY. 

ACT RESPONSIBLY” – program promujący zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia.

W Szkole Podstawowej Nr 2 klasy 1-3 uczestniczą w programie rządowym: "Szklanka mle-

ka" Uczniowie otrzymują mleko i jogurty w ramach programu "Szklanka mleka". Akcja 

kształtuje nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci. Uczniowie klas I - III wzięli udział 

w akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie 

wiedzy o zdrowym żywieniu oraz uświadomienie dzieciom jak ważne jest śniadanie dla 

prawidłowego funkcjonowania organizmu, a szczególnie dziecka w wieku szkolnym. Dzieci
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zdobyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania, higieny przyrządzania i spożywania posił-

ków. Lekcja HIGIENY w ramach wojewódzkiej Akcji promocyjno- edukacyjnej                       

pt. ,,WIRUSOOCHRONA" (przeprowadzenie zajęć zachęcających dzieci do codziennej ak-

tywności fizycznej i zdrowego odżywiania, zachęcanie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień

ochronnych jako najskuteczniejszą formę zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu cho-

rób zakaźnych, promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych 

uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, wy-

rabianie nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk. Reali-

zowano również spotkania z pielęgniarką szkolną – w formie pogadanek.

Akcje profilaktyczne i happeningi:  

- Czyste powietrze: cel pomiar stanu powietrza w Czeladzi, happening

- Sprzątanie Świata: cel uświadomienie wpływu śmieci na zdrowie człowieka, rola segre-

gacji odpadów

-Święto Drzewa: cel nasadzenia i wpływ roślin na jakość powietrza

Prowadzone były także zajęcia sportowe "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym- Ruch rzeźbi umysł, sport, zabawa, wychowanie". Zajęciami objęci byli 

uczniowie klas od 1 do 8. Ilość uczniów objęta programem 196.

Cele programu:

1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

2. Przygotowanie do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

3. Wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Zadania programu:

-kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji i rozwiązywania problemów oraz kon-

fliktów w sposób społecznie akceptowany.

-wyrabianie wiary we własne możliwości poprzez pokazywanie i wzmacnianie pozytyw-

nych cech charakteru

-promocja zdrowego stylu życia poprzez oddziaływania sportowe

Metody pracy:

-zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu piłka nożna koszykówka siatkówka piłka 

ręczna tenis stołowy badminton lekkoatletyka.
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-gry i zabawy sportowe

-pogadanki 

-działalność prozdrowotna w postaci ćwiczeń zapobiegających wadom postawy

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.3
podejmowanie szeroko 
zakrojonych działań na 
rzecz kreowania „zdro-
wego stylu życia”  

Urząd Miasta w Czeladzi, 
placówki edukacyjne, 
kluby sportowe, MOPS w 
Czeladzi, organizacje poza-
rządowe  

Liczba inicjatyw z zakresu 
edukacji prozdrowotnej

41

Liczba wydarzeń promują-
cych zdrowy tryb życia 

65

Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.1 
pomoc w doposażeniu 
placówek ochrony zdro-
wia 

Urząd Miasta w Czeladzi,
Starostwo Powiatowe w Bę-
dzinie,
Placówki ochrony zdrowia 
z terenu miasta  

Pozyskanie środków finan-
sowych na zakup sprzętu 

2.428.488,02 zł

Doposażenie placówek  me-
dycznych

315.000,00 zł

dotacja dla PZZOZ
Czeladź na zakup

sprzętu: kapsuła me-
dyczna (1 szt.), respi-

rator (3 szt.), łóżka
elektryczne

(3 szt.)

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.2 
podniesienie jakości i 
dostępności usług me-
dycznych na rzecz osób 
starszych 

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

Liczba osób starszych ko-
rzystających z pakietu usług
medycznych 

87.552
pacjentów we wszyst-
kich zakresach świad-

czeń
Liczba miejsc opieki i pielę-
gnacji 

30

Liczba uczestników szkoleń
z zakresu pracy z seniorami 

0
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CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.1 
edukacja o starości 

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

Liczba programów informa-
cyjnych do seniorów i ich 
otoczenia

2

Liczba programów społ. na 
rzecz solidarności między-
pokoleniowej oraz liczba 
seniorów uczestniczących w
budowaniu oferty dla swo-
jego  środowiska 

2 programy
- 28 osób

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.2 aktywizowanie osób 
starszych w środowisku 
lokalnym

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi, 
Klub Seniora, 
Miejska Biblioteka Publicz-
na,
Uniwersytet III wieku,
organizacje pozarządowe, 
kluby i towarzystwa sporto-
we, 

Liczba seniorów uczestni-
czących w budowaniu ofer-
ty dla swojego  środowiska

640

Liczba seniorów uczestni-
czących w  zajęciach  spor-
towo-rekreacyjnych

2733

Liczba lokali-miejsc inte-
gracji środowiskowej senio-
rów 

9

Wykaz imprez sportowych w których seniorzy brali czynny udział:

- Ferie z MOSiR-em

- XIV Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim

- Bieg Walentynkowy

- Bieg Przełajowy i Nordic Walking 

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

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.1 
inicjowanie działań 
usprawniających i włą-
czających osoby z nie-
pełnosprawnością do 
społeczności lokalnej 

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

Liczba organizacji działają-
cych na rzecz osób niepeł-
nosprawnych

9

Liczba osób niepełnospraw-
nych korzystających ze zor-
ganizowanych środowisko-
wych form wsparcia 

48

Liczba wolontariuszy dzia-
łających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych

0
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Liczba osób korzystających 
z usług specjalistycznych 
dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin

153

Ze środków PFRON w ramach dofinansowania sport, kultura, rekreacja i turystyka w 

2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 3 umowy na łączną kwotę 13.280 zł.

Umowy te zostały zawarte z 2 Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Miasta Czeladź tj.:

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”,

- Polski Związek Niewidomcyh Czeladź.

Lp. Nazwa Organizacji Przedmiot dofinansowania Kwota

1 Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  Niepełno-
sprawnych „Familia” 

Rejs  Kanałem  Gliwickim,  Czarnocin
oraz Pławniowice i „Kolejkowo” Gli-
wice

7000,00

(zwrot 2.410,03
zł)

2 Polski Związek Niewidomych w Czeladzi Spotkanie „Biała Laska” 900,00 zł

3 Polski Związek Niewidomych w Czeladzi Wycieczka – Pławniowice, Moszna Zwrot przyzna-
nego dofinan-
sowania w ca-

łości

(5.380,00 zł)

                                                                    RAZEM 5489,97

Wysokość udzielanego dofinansowania w ramach sport, kultura, rekreacja i 

turystyka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zależna jest od wykazywanych potrzeb Stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W omawianym roku organizacja wyjazdów, imprez, spotkań ze 

względu na ogłoszony stan pandemii na terenie kraju była mocno ograniczona, a w dużej 

mierze niemożliwa.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020

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

2016r.  Niniejszy Program został zaktualizowany i rozszerzony Uchwałą Rady Powiatu 

Będzińskiego Nr XX/208/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. o zadanie pn. likwidacja barier 

transportowych przez jednostki samorządu powiatowego, gminnego oraz organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach rehabilitacji społecznej wypłacono dofinansowanie do:

- 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla 51 osób niepełnosprawnych (41 dorosłych i 

10 dzieci),

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 23 osób 

niepełnosprawnych (3 architektoniczne, 12 komunikowanie, 8 techniczne)

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

dla 43 osób.

W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zgłoszonio 7 045 wolnych 

miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 93 (1,3%) dla osób 

niepełnosprawnych, spośród których 9 dotyczyło gminy Czeladź.

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

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

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

niepełnosprawnych 49 (21%) dotyczyło gminy Czeladź.

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

aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych stanowiących 7,7% ogółu 

zgłoszonych  wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (5 735 ofert). Spośród ww. 

wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 168 (38,3 %) dotyczyło gminy Czeladź.

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

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

Wolne  miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w 2017r. – 6 830 ofert. 
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU

2020

C.2 
wsparcie  osób z niepeł-
nosprawnością
w aktywizacji zawodo-
wej

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

Liczba instytucji  współpra-
cujących w tworzeniu syste-
mu wsparcia na rynku pracy
dla osób niepełnosprawnych

8

Liczba pracodawców poin-
formowanych o korzyściach
wynikających  z  zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w 2020r. realizowało projekt pn. 

”Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa IX. 

Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 

Programy `aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres 

realizacji projektu to: 01.01.2018r.-31.12.2020.

W 2020r. wsparciem objęto 90 osób w tym 20 osób niepełnosprawnych, 8 osób z pieczy 

zastępczej oraz 54 rodzin zastępczych. W projekcie brali udział mieszkańcy Miasta 

Czeladź tj. 1 osoba niepełnosprawna, 1 pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej oraz 16 

rodzin zastępczych.

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowano następujące formy wsparcia:

- indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- kursy i szkolenia zawodowe,

- wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy,

- wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych,

- spotkanie integracyjne promujące rodzicielstwo zastępcze,

- grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,

- grupy wsparcia psychologicznego dla rodzin zastępczych,
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- trener zawodowy

Ogólny budżet na 3 lata realizacji projektu wynosi: 1.825.481,63 zł. Budżet na rok 2020 

wynosił: 608.493,87 zł. Dofiansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

wynosi 517.219,78 zł.

W 2020 roku 2 osoby bezrobotne niepełnosprawne z terenu gminy Czeladź 

rozpoczęło staż.

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

1 osoba bezrobotna niepełnosprawna z terenu gminy Czeladź otrzymała jednorazowe 

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

bezrobotnych niepełnosprawnych skierowano do wykonywania prac społecznie 

użytecznych.                                                                                                   

W 2018 roku 7 osób bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu gminy Czeladź podjęło 

staż oraz 1 osoba uczestniczyła w szkoleniu.

Informacje na temat form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Będzinie, w tym 

w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych zamieszczone są na stronie internetowej

http://bedzin.praca.gov.pl oraz https://zielonalinia.gov.pl 

Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

Cel główny: Poprawa   jakości życia  poprzez  stworzenie warunków do mieszkania, pracy 
i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 1. wzmocnienie ko-
munalnych zasobów 
mieszkaniowych

Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z Za-
granicą UM w Czeladzi, 
Wydział Spraw Obywatel-
skich,
CTBS -ZBK w Czeladzi,

Powierzchnia działek przygo-
towanych/sprzedanych pod 
rozwój budownictwa indywi-
dualnego i wielorodzinnego

11.717m2

Liczba lokali socjalnych 195
Liczba mieszkań komunalnych 1917
Liczba lokali z zasobu komu-
nalnego, w których podniesio-
no standard, w tym liczba lo-
kali, które podłączono do in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia

29

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji

5
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Liczba mieszkańców miasta 29.369
Liczba nowych mieszkańców 
miasta

408

W 29 lokalach z zasobów komunalnych, podniesiono standard poprzez podłączenie do in-

stalacji centralnego ogrzewania:

- 9 lokali podłączono do centralnego ogrzewania gazowego

- w 20 lokalach wyburzono piece węglowe i zastosowano panele grzewcze na podczer-

wień.

Ponadto CTBS-ZBK Sp. z o.o jako zarządca mienia wydał pozwolenia na zmianę sposobu

ogrzewania mieszkania lokatorom, którzy we własnym zakresie zmienili źródło ogrzewania

- 36  szt. -  ilość wydanych pozwoleń  na  zmianę sposobu ogrzewania z czego:

8 lokali zastosowało panele grzewcze na podczerwień (290,36 m2), 28 lokali zastosowało 

centralne ogrzewanie gazowe (1322,95 m2)

W 20 lokalach gdzie zmieniano źródło ciepła wymieniono stolarkę okienną, instalacje wod-

kan, elektryczną, wykonano pełną modernizację tych mieszkań.

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. w ramach likwidacji 

barier architektonicznych wykonało w 2020r. poręcze w ciągach komunikacyjnych:

- Wspólnota Mieszkaniowa WARYŃSKIEGO 18-20 - 1 szt.

Likwidacja poziomów ciągów komunikacyjnych i wykonanie nowych chodników z kostki 

betonowej:

- Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 1,

- Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 18-20

- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 1-3-5

- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 15-17-19-21-23-25

- Wspólnota Mieszkaniowa 17 Lipca 29-31, Szkolna 11

- Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 22-24-26

Liczba mieszkań komunalnych z roku na rok ma tendencję malejącą. Miasto Czeladź w 

2020r. przejęło od SRK budynek przy ul. Szpitalna 2 w Czeladzi z 4 mieszkaniami. Miasto 

Czeladź z zasobu komunalnego sprzedało 29 mieszkań  w 2020r. Ponadto zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie kodeksu cywilnego wiele mieszkań komunalnych nie może zostać przydzielona

ze względu, iż nie spełnia kryteriów wyposażenia w łazienkę, toaletę itp. wobec czego z 
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gminnego zasobu zostają wycofane tzw. mansardy (w 2020 r. wycofano z użytkowania 4 

lokale- mansardy). Najem socjalny lokali po wejściu przepisów w/w/ ustawy musi spełniać 

określone kryteria wyposażenia. Lokale o najniższym standardzie w zasobach gminy, aby 

mogły być zasiedlone muszą przejść kapitalny remont lub zostać wycofane z użytkowania 

ze względu na niezadawalający stan techniczny całego budynku lub ze względu na brak 

możliwości wykonania toalet i miejsca na urządzenie kąpielowe.   Pozwy / eksmisje

ZESTAWIENIE POZWÓW/ZASĄDZEŃ/EKSMISJI W LATACH 2019-2020

Lp Tytuł pozycji 2019 2020

1 Ilość złożonych pozwów o eksmisję 39 10

2 Ilość wykonanych wyroków eksmisyjnych 22 7

  w tym:    

2.1 z komornikiem 6 2

2.2 bez komornika 16 5

3 Ilość wstrzymanych eksmisji (raty) 11 2

4 Razem poniesione koszty z tyt. eksmisji 17 463,00 zł 5 170,00 zł

4.1 Koszty pozwów o eksmisję 8 463,00 zł 2 170,00 zł

4.2 Koszty opłaty komorniczej za wykonanie eksmisji 9 000,00 zł 3 000,00 zł

Pozycja 4 z tabeli to wyłącznie koszty sądowe i komornicze aby eksmisja mogła być wyko-

nana. Każde mieszkanie po eksmisji musi być poddane kapitalnemu remontowi ( średni 

koszt wykonania remontu to około 30 tys. zł. Pozostają długi osoby eksmitowanej (w 95% 

nie ma możliwości ściągnięcia długu poprzez komornika). W 2020r. ze względu na sytu-

acje wywołaną COVID 19 wszystkie eksmisje zostały wstrzymane od kwietna 2020r. do 

czerwca 2021 (z tendencją przedłużenia terminu). CTBS-ZBK sp. z o.o. w lipcu 2017r. 

przejął zarządzanie lokalami gminnymi. Każdy lokator w spółce posiadał czystą kartotekę 

opat czynszowych (zaległości do 31 lipca 2017r. przejęła Gmina). W 2017r. oraz 2018r. 

Spółka przypominała najemcom o ratach, możliwości korzystania z pomocy MOPS, rozło-

żenia zaległości na raty itp. w następstwie czego w kolejnych latach wykonano:

Lp Tytuł pozycji 2019 2020

5 Ilość złożonych pozwów o zapłatę 70 19

6
Wartość złożonych pozwów o zapłatę bez odsetek, kosztów, sądowych, 
komorniczych

580 236,90 zł 126 782,51 zł
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CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS.2. 
poprawa sytuacji komu-
nikacyjnej i jakości 
transportu publicznego 
w mieście

Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z Za-
granicą UM w Czeladzi
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi we 
współpracy z innymi wła-
ścicielami dróg,
KZK GOP,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
MOSiR w Czeladzi

Liczba miejsc parkingowych w
mieście, w tym miejsc parkin-
gowych przy siedzibach insty-
tucji publicznych

60

Liczba nowych połączeń auto-
busowych w mieście

0

Liczba modernizacji prowa-
dząca do usuwania barier ar-
chitektonicznych

20

Liczba kilometrów zmoderni-
zowanych lub wybudowanych 
ścieżek rowerowych w mieście

7,773 km

W mieście wykonano 60 miejsc parkingowych przy siedzibach instytucji publicznych wyko-

nanych w ramach inwestycji  „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/ A-R w mieście

Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. W ramach tego projektu zmodernizo-

wano bądź wykonano 7,773 mb ścieżek rowerowych.

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 3. 
wzmocnienie komunal-
nych zasobów mieszka-
niowych

Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
CTBS -ZBK w Czeladzi,
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,

Liczba kilometrów alejek par-
kowych

0,28 km

Liczba nowo zainstalowanych/
odnowionych obiektów rekre-
acyjnych (place zabaw, siłow-
nie zewnętrzne ect.)

1

Liczba miejsc objętych moni-
toringiem wizyjnym

59
Obecnie monito-
ring miejski skła-
da się z  73 kamer.
-15 kamer ochro-
na obiektu UM

- 58  kamer jest na
mieście

(31 kamer stałych,
27 kamer obroto-

wych )

Wykonano 0,28 km ścieżek szutrowych oraz z kostki betonowej w Parku Grabek. Wykona-

no również strefę aktywności fizycznej wraz z ławką solarną przy ul. Katowickiej.

CEL
KLUCZOWI REALIZA-

TORZY :
WSKAŹNIK REALIZACJI

CELU 2020
CS. 4. 
dbałość o przestrzeń 
wspólną i infrastrukturę
publiczną miasta

Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Czeladzi,

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

11

Liczba kilometrów alejek par-
kowych

0,28 km
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CTBS -ZBK w Czeladzi,
Straż Miejska w Czeladzi, 
Policja

Liczba nowo zainstalowanych/
odnowionych obiektów rekre-
acyjnych (place zabaw, siłow-
nie zewnętrzne ect.)

1

Liczba kamer w monitoringu 
miejskim

73

Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie rozwiązy-
wania problemów społecznych 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.1 
współpraca instytucji 
społecznych w obszarze 
rozwoju społeczno – go-
spodarczego  

MOPS w Czeladzi,
Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Czela-
dzi,
Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi
PUP w Będzinie

Liczba projektów z zakresu re-
integracji społeczno – zawodo-
wej

1

Liczba zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych

2033

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

122

Liczba powstałych podmiotów
ekonomii społecznej 

0

Liczba osób objętych wspar-
ciem Centrum Usług Społecz-
nych 

254

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie podpisał Porozumienie ze 

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

dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne. 

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

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

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

Liczba zadań powierzonych do
realizacji organizacjom poza-
rządowym

22

Liczba zarejestrowanych i 
działających organizacji poza-
rządowych 

83

Liczba wniosków i projektów 
aplikujących na rozwiązywa-
nie problemów społecznych

0

Liczba zrealizowanych projek-
tów i osób nimi objętych 

0
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CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.3 
rozwój usług społecz-
nych  dla mieszkańców 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi,
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z Za-
granicą UM w Czeladzi,
MOPS w Czeladzi,
Straż Miejska w Czeladzi,
Policja,
organizacje pozarządowe

Liczba uczestników akcji edu-
kacyjnych  

Brak danych

Liczba środowisk objętych 
edukacją w obszarze przeciw-
działania przemocy 

0

Liczba artykułów tematycz-
nych w Echu Czeladzi 

44

Liczba spotkań edukacyjnych 
prowadzonych przez Policję i 
Straż Miejską 

Brak danych

Liczba postów, notek, infor-
macji tematycznych 

320

Liczba szkoleń i spotkań –pro-
cedura Niebieskiej karty

3

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.4  
rozwój współpracy po-
między instytucjami dla 
zapewnienia rozwoju 
społecznego

Samorząd miasta, 
placówki edukacyjne 

Ilość i rodzaj działań w zakre-
sie rozwoju społecznego 

13

ilość projektów i ich wartość 
służących zaspakajaniu po-
trzeb społecznych

9 projektów
- 200.000

Przedszkole Nr 11 systematycznie współpracuje  z Miejska Biblioteką Publiczną im. Marii 

Nogajowej w Czeladzi, z Wojewódzka Biblioteką Pedagogiczną ,Filia Mysłowice, 

DPS ,,Senior w Czeladzi’,   Szkołą Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi 

W ramach współpracy z bibliotekami dzieci uczestniczą w cyklicznych spotkaniach pod ha-

słem ,,Cała Polska czyta dzieciom” mających na celu kształtowanie i rozwijanie zaintere-

sowań czytelniczych u dzieci. Współpraca z DPS,, Senior’’ polega na wspólnych spotka-

niach z pensjonariuszami  mających na celu uczenie dzieci szacunku do osób starszych, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Współpraca  z innymi przedszko-

lami na terenie Czeladzi polega na uczestnictwie w między przedszkolnych konkursach i 

spotkaniach mających na celu integrację przedszkolaków, rozwijanie kompetencji społecz-

nych, poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, na-

uczycieli, obowiązków szkolnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 realizowała w 2020r. następujące programy:

- Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 2b i kl. 4b – 46 uczniów)
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- Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli jak uzyskać równowa-

gę w czasie pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8

- Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Jak żyć z ludźmi” – klasy 1 – 8

- Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą miejską

- Profilaktyka cyberprzemocy – program Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w 

Katowicach – warsztaty dla uczniów klas 5 – 8

- Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3 oraz lekcje wychowawcze

CEL

KLUCZOWI REALIZA-
TORZY :

WSKAŹNIK REALIZACJI
CELU 2020

C.5 

rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

więzi pomiędzy miesz-

kańcami a samorządem 

Wydział Edukacji i Polityki 
Społecznej UM w Czeladzi

Ilość spotkań przedstawicieli 
samorządu z mieszkańcami 
oraz liczba osób uczestniczą-
cych w tych działaniach 

0

Ilość badań społecznych i ana-
liz w zakresie parametrów spo-
łecznych i identyfikacji po-
trzeb mieszkańców.

1

Ilość środków przeznaczanych
na realizację działań służących
rozwiązywaniu problemów 
społecznych realizowanych 
przez lokalne organizacje po-
zarządowe.

0

Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych dla Miasta Czeladź za lata 2016-2020.

Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych

CEL WSKAŹNIK REALI-
ZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
rozwój form 
pomocy dla 
bezrobotnych 
mieszkańców 
miasta 

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

48 76 118 52 28 Zmienna

Liczba osób 
usamodzielnionych 
poprzez podjęcie 
zatrudnienia i 
uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

 985 849 729 591 552 Malejąca

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej

- 1 2 1 0 Zmienna
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CEL

WSKAŹNIK REALI-
ZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
redukowanie 
skali ubóstwa 
oraz zależno-
ści od syste-
mu pomocy 
społecznej

Liczba mieszkańców 
żyjących w ubóstwie 
(wg kryterium docho-
dowego)

794 707 607 480 423 Malejąca

Liczba mieszkańców 
objętych projektami z 
zakresu włączenia 
społecznego, realizo-
wanymi na terenie 
miasta

107 344 331 332 159 Zmienna

Liczba osób korzysta-
jących ze świadczeń 
pomocy społecznej na
1000 mieszkańców

62 56 51 43 35 Malejąca

Liczba projektów so-
cjalnych oraz osób 
nimi objętych 

0 0 1 pro-
jekt

- 7 osób

0 0 Zmienna

CEL WSKAŹNIK REALI-
ZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
rozwój infra-
struktury spo-
łecznej
w związku z 
procesem sta-
rzenia się spo-
łeczeństwa 

Liczba godzin usług 
opiekuńczych realizo-
wanych w miejscu 
zamieszkania

19.013 23.381 27.824,50 31.718 23.424 Zmienna

Liczba miejsc w 
ośrodkach wsparcia

0 0 0 0 0 Stała

Liczba osób objętych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0 0 0 0 0 Stała

Liczba wolontariuszy 
i godzin wparcia skie-
rowanych do osób 
starszych 

23 osoby
– 320 go-

dzin

4 osoby -
87 godzin

4 osoby
–  9 spo-

tkań

62 osoby
- 21

warsztatów

15 osób
- 166 go-

dzin

Zmienna

Liczba wolontariuszy 
i godzin pracy wolon-
tarystycznej seniorów

 9 osób – 
 60 godzin

7 osób -  
147 godz.

7 osób –
158 godz.

0 0 Malejąca

Ilość osób korzystają-
cych z karty seniora  

1334 kar-
ty

1552 kart  1678
kart

1810 kart 1873 kart Rosnąca

Ilość utworzonych, 
funkcjonujących klu-
bów seniora oraz 
ilość osób objętych 
ich wsparciem 

2  Kluby
Seniora - 
50 osób

3  Kluby
Seniora - 
70 osób

4 Kluby
Seniora –
90 osób 

4 Kluby
Seniora - 
95 osób

4 Kluby
Seniora -
86 osób

Rosnąca
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CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4
przeciwdziałanie 
marginalizacji oraz 
tworzenie warunków 
rozwoju i aktywności 
dla osób z niepełno-
sprawnością

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych
na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością 

7 8 9 7 3 Zmienna

Ilość osób objętych 
projektami socjalny-
mi oraz wsparciem 
przez poszczególnych
partnerów 

111 148 298 350 289 Zmienna

Ilość osób uzyskują-
cych wsparcie w za-
kresie rehabilitacji 
społecznej i zawodo-
wej  

74 166 104 43 44 Zmienna

Liczba placówek dla 
osób niepełnospraw-
nych

1 4 2 2 2 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

C.5

wzmocnie-
nie roli ro-
dziny w wy-
pełnieniu 
funkcji 
opiekuńczo 
– wycho-
wawczej

Ilość progra-
mów profilak-
tycznych, ko-
rekcyjnych i 
edukacyjnych 
wraz z liczbą 
osób w nim 
uczestniczą-
cych 

8 progra-
mów –

497
uczestni-

ków

27 progra-
mów

 – 3878
osób

21 progra-
mów –

2158 osób

36 progra-
mów -
1511

osób

60 pro-
gramów
- 3184
osoby

Zmienna

Ilość osób ob-
jętych porad-
nictwem spe-
cjalistycznym 

342 120 162 375 333 Zmienna

Ilość osób ob-
jętych psycho-
terapią 

0 15 1 14 30 Zmienna

Ilość osób ob-
jętych szkołą 
dla rodziców 

46 73 12 32 8 Zmienna

Ilość osób ko-
rzystających z
karty dużej ro-
dziny 

149 119 

nowych 

Kart

722 

od 2014r.

148 

nowych

Kart

856 

od 2014r.

271

nowych
Kart

1087

od 2014r.

215 no-
wych
Kart

- 1302

od 2014r.

Rosnąca
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Ilość rodzin 
zastępczych z 
terenu miasta 
Czeladź

58 46 58 54 47 Zmienna

Ilość utworzo-
nych nowych 
miejsc w żłob-
kach 

16 24 16 32 20 Rosnąca

Ilość miejsc w
żłobkach na 
1000 miesz-
kańców

2,1 2,74 3,44 4,56 4,27 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej
w obszarze 
przemocy domowej 

Liczba 
przypadków 
przemocy 
domowej 
(Niebieskie 
Karty) 

90 89 89 71 71 Malejąca

Liczba osób i 
rodzin objętych
wsparciem grup
roboczych

122 
osób

 270
osób

284 oso-
by

206
osób

329 
osób

Zmienna

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

127 618 361 386 252 Zmienna

Liczba osób 
doświadczają-
cych przemocy 
objętych wspar-
ciem Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej

3 3 0 6 0 Zmienna

Ilość szkoleń 
dla kadry roz-
wiązującej pro-
blemy przemo-
cy domowej 

14 1 2 7 2 Zmienna

Ilość osób ko-
rzystających z 
poradni uzależ-
nień (uzależ-
nionych, 
współuzależ-

109 410
 

        414 395 248 Zmienna

132



CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

nionych, DDA)
Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 0 0 0 0 Stała

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-

CJA

C.7
przeciwdziała
nie 
uzależnieniom
i pomoc dla 
uzależnionych

Liczba osób i 
godzin porad-
nictwa specja-
listycznego w 
zakresie pro-
blemów alko-
holowych 

411  410
osób   -

2444 go-
dzin

414 osób 
- 2496
godzin

350 osób
- 2311
godzin

614 osób
- 1222

godziny

Zmienna

Ilość progra-
mów profilak-
tycznych i 
osób nimi ob-
jętych 

5 progra-
mów

49 osób

15 pro-
gramów

2483
osób.

5 
progra-
mów 

574 osób

10 pro-
gramów 
734 osób

13 pro-
gramów
- 2024
osób

Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.8 
rozwój usług 
społecznych na
rzecz 
rozwiązywania
problemów 
bezdomności 

Ilość osób bez-
domnych w sto-
sunku do 1000 
mieszkańców 

2 2 2 2 1 Malejąca

Ilość osób obję-
tych poszcze-
gólnymi forma-
mi wsparcia 
(ogrzewalnia, 
łaźnia)

53 43 62 63 32 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.9 
rozwój 
potencjału 
ośrodka 
pomocy 
społecznej

Liczba miesz-
kańców obję-
tych projektami 
rozwoju spo-
łeczności lokal-
nych (PAL, 
OSL itp.)

0 0 0 0 0 Stała

Liczba 
pracowników 
socjalnych na 
2000 
mieszkańców

1,34 1,19 1,06 1,07 0,88 Zmienna

Liczba osób 
objętych asystą 
rodzinną

66 87 68 44 35 Zmienna

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i 
zasiłki 

963 909 824 722 619 Malejąca

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi
usługami 
społecznymi

1576 1479 1321 1200 1006
Zmienna

Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne

CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
poprawa bez-
pieczeństwa w
zagrożonych 
dzielnicach

Liczba patroli 
Policji i Stra-
ży Miejskiej 

3918 3613 3216 3023 3161 Zmienna

Liczba inter-
wencji Policji 
i Straży Miej-
skiej

6591 6969 7309 7718 7131 Zmienna

Liczba wykro-
czeń, dewa-
stacji, kra-
dzieży

4020 3320 1498 1342 1541 Zmienna

Liczba kon-
troli miejsc 
zagrożonych 
przestępczo-
ścią

8552 10.57
3

10.970 9629 11.797 Zmienna
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CEL WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

Liczba zabez-
pieczeń im-
prez kultural-
nych, sporto-
wych, uroczy-
stości kościel-
nych

196 297 198 162 79 Zmienna

Liczba kon-
troli prywat-
nych posesji   
(ustawa o 
utrzymaniu 
czystości i po-
rządku w gmi-
nach )

1241 314 460 362 221 Zmienna

Liczba odwie-
zionych do 
Izby Wytrzeź-
wień

604 474 570 620 411 Zmienna

Liczba odwie-
zionych osób 
nietrzeźwych 
do domu

88 86 68 75 93 Zmienna

Liczba odwie-
zionych osób 
nietrzeźwych 
do jednostek 
Policji

16 53 49 50 67 Zmienna

Liczba odwie-
zionych osób 
nietrzeźwych 
do podmiotów
leczniczych

12 18 17 23 25 Zmienna

CEL WSKAŹNIK
REALIZA-
CJI CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2
organizowanie
sieci wsparcia 
dla młodzieży 
zdemoralizo-
wanej i zagro-
żonej prze-
stępczością 

Liczba ini-
cjatyw na 
rzecz środo-
wisk zagro-
żonych

33 57 22 23 13 Zmienna

Liczba 
uczestników 
zajęć poza-
lekcyjnych 

1130 1364 2825 4505 3917 Zmienna

Ilość środ-
ków pozy-
skanych na 
zajęcia poza-
lekcyjne 

116.998,
68

404.660,
14

185.108,6
3

294.160,7
9

112.248,4
3

Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
wzrost świa-
domości spo-
łecznej w za-
kresie bezpie-
czeństwa
publicznego 

Liczba placó-
wek w których
prowadzono 
zajęcia

16 17 15 15 6 Zmienna

Liczba 
uczniów 
uczestniczą-
cych w spotka-
niach o  tema-
tyce w zakre-
sie bezpieczeń-
stwa publicz-
nego

173 872 913 1642 537 Zmienna

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych fir-
mach 

5 0 2 56 1 Zmienna

Liczba podję-
tych inicjatyw

5 9 2 50 18 Zmienna

Liczba warsz-
tatów i szkoleń

22 8 10 33 12 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4 
integracja 
podmiotów 
działających 
na rzecz bez-
pieczeństwa 
publicznego

Liczba wspól-
nych inicjatyw
w zakresie 
bezpieczeń-
stwa 

45 36 12 45 8 Zmienna

Liczba spotkań
dotyczących 
prewencji i 
diagnozy za-
grożeń

38 53 12 106 7 Zmienna

Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich do 
wymagań nowoczesnego rynku pracy 
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CEL

WSKAŹ-
NIK RE-
ALIZA-

CJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

C.1 
podniesie-
nie jakości i
innowacyj-
ności 
kształcenia 

Średnia 
ocen 
z egzami-
nów końco-
wych

szkoły 
podsta-
wowe:
J.polski –
67,4%

Matema-
tyka - 50,
9%

J. ang. - 
69,8%

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

J. Polski- 
70,5%,

Matema-
tyka– 
43,4%,

J. Angiel-
ski po-
ziom pod-
stawowy–
66,5%,
J. Angiel-
ski po-
ziom roz-
szerzony
– 47,1%

Historia, 
WOS- 
58,6%, 

Przedmio-
ty przy-
rodnicze– 
49,2%,
J. Nie-
miecki 
poziom 
podstawo-
wy– 
48,4%

Egzamin 
gimna-
zjalny: 
Historia i
WOS- 
59,95 %

J. polski- 
67,86 %

Przed-
mioty 
przyrod-
nicze – 
53,87 %

Matema-
tyka – 
51,39 %

J. angiel-
ski p. 
podsta-
wowy - 
71,14 %

J. angiel-
ski p. 
rozsze-
rzony – 
55,13%

Wyniki eg-
zaminu 
gimnazjal-
nego:

 Historia,
WOS- 
55,40%,

 J. pol-
ski- 
63,49%,

 Przed-
mioty 
przyrod-
nicze– 
45,53%,

 Mate-
matyka–
38,78%,

 J. an-
gielski 
poziom 
podsta-
wowy– 
66,56%,

 J. an-
gielski 
poziom 
rozsze-
rzony– 
49,76%

 J. nie-
miecki 
poziom 
podsta-
wowy– 
45,33%

Wyniki eg-
zaminu 
ósmoklasi-
sty:

 J. pol-
ski- 
65,16%,

 Mate-
matyka–
43,81%,

 J. an  -  
gielski– 
62,54%

Wyniki eg-
zaminu 
ósmoklasi-
sty:
J. Polski-

58,73 %

Matema-
tyka– 
40,67 %

J. angiel-
ski– 
52,63 %

J. nie-
miecki –
48,25 %

Zmienna

Liczba dzieci 
korzystają-
cych z pro-
gramów indy-
widualnych

424 444 68 139 100 Zmienna
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CEL

WSKAŹ-
NIK RE-
ALIZA-

CJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

Liczba 
wdrożonych
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyj-
nych 

34 42 38 91 45 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2
stworzenie 
katalogu 
usług nie-
zbędnych do 
prawidłowego
rozwoju i 
wsparcia 
dzieci i mło-
dzieży 

Opracowanie dia-
gnozy potrzeb 
uczniów 

1507 59 450 789 190 Zmienna

Liczba wspólnych 
inicjatyw nauczy-
cieli i rodziców

69 61 65 62 45 Zmienna

Liczba spotkań 
promujących wie-
dzę zespołów inter-
dyscyplinarnych

25 13 32 38 19 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
pozyskiwanie 
specjalistycznej 
kadry (psycho-
logowie i tera-
peuci) wspoma-
gającej kadrę 
nauczycielską w 
pracy dydak-
tyczno-wycho-
wawczej 

Liczba szkoleń 
dla Rad Pedago-
gicznych

36 42 39 44 37 Zmienna

Liczba uczestni-
ków szkoleń 
prowadzonych 
przez specjali-
stów 

137 324 344 228 220 Zmienna

Liczba kontak-
tów pomiędzy 
szkołami a PPP

50 148 113 112 126 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

C.4 
zapewnienie 
odpowiedniej 

Kwoty pozyska-
ne na wyposaże-
nie placówek

475.426,
08

920.368,2
7

363.079,
02

60.735,9
0

51.112,73 Zmienna

138



bazy lokalo-
wej i wyposa-
żenie placó-
wek w pomo-
ce dydaktycz-
ne 

Liczba placó-
wek doposażo-
nych i wyre-
montowanych 

3 7 5 5 3 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5 
stałe podno-
szenie i do-
skonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Liczba na-
uczycieli i pe-
dagogów 
uczestniczą-
cych w szko-
leniach 

216 302 247 197 304 Zmienna

Liczba uczest-
ników studiów
podyplomo-
wych 

29 38 33 22 12 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.6 
pogłębienie 
współpracy 
placówek 
oświatowych 
ze środowi-
skiem lokal-
nym

Liczba spotkań i
zajęć przepro-
wadzonych dla 
środowiska lo-
kalnego

79 102 76 60 19 Zmienna

Liczba imprez 
środowisko-
wych

17 48 34 45 8 Zmienna

Liczba absol-
wentów obec-
nych na spotka-
niach promują-
cych lokalne 
gimnazja 

104 0 0 0 0 Malejąca

CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.7 
stale podnosze-
nie poziomu 
bezpieczeństwa
w placówkach 
oświatowych 

Liczba uczestni-
ków spotkań do-
tyczących bieżą-
cych zagrożeń 

1845 1475 1238 1608 1109 Zmienna

Liczba placówek 
stale współpracu-
jących z Policja, 
Strażą Miejską 
oraz kuratorami

 15  16 15 15 15 Zmienna
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CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i

zagrożonych utratą pracy 

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
tworzenie przy-
jaznego klimatu 
inwestycyjnego 
dla potencjal-
nych i obecnych 
przedsiębiorców
pragnących two-
rzyć miejsca 
pracy w Czela-
dzi 

Liczba spotkań z
pracodawcami

1 2 3 3 1 Zmienna

Liczba nowych 
miejsc pracy na 
lokalnym rynku

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak da-
nych

Brak możliwości
ustalenia tendencji
z uwagi na brak da-

nych porównaw-
czych

Liczba nowo po-
wstałych firm

32 34 31 24 9 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
wypracowanie 
partnerstwa na 
rzecz zatrudnie-
nia w oparciu o 
wiedzę i do-
świadczenie 
kadr instytucji 
rynku pracy, sa-
morządu lokal-
nego, MOPS i 
NGO 

Liczba uczestni-
ków lokalnych 
partnerstw na 
rzecz zatrudnie-
nia

5 7 9 6 3 Zmienna

Liczba uczestni-
ków spotkań do-
tyczących do-
brych praktyk 
(aktywizacja 
społ.-zawodo-
wa)

28 122 2 3 0 Zmienna

  

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
przygotowanie 
systemu wspie-
rającego rodzi-
ców, młodzież i 
placówki eduka-
cyjne w wyborze
ścieżki kariery

Liczba placó-
wek edukacyj-
nych uczestni-
czących w pre-
orientacji zawo-
dowej

2 5 6 16 8 Zmienna

Liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach o 
tej tematyce

68 361 625 1052 813 Zmienna

Liczba wizyt 
studyjnych w lo-
kalnych firmach 

0 0 8 21 4 Zmienna
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CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania
długotrwałego 
bezrobocia 

Liczba programów 
i projektów wypra-
cowanych na rzecz 
osób defaworyzo-
wanych

4 7 5 3 2 Zmienna

Liczba praktyk i 
staży zorganizowa-
nych w lokalnych 
firmach 

107 93 60 57 7 Malejąca

Liczba NGO zaan-
gażowanych w 
wsparcie bezrobot-
nych 

1 2 1 1 0 Zmienna

C.5 
zastosowanie in-
strumentów na 
rzecz redukcji 
społeczno- psy-
chologicznych i 
ekonomicznych 
skutków bezrobo-
cia 

Liczba spotkań 
promujących eko-
nomię społeczną 

1 0 0 20 3 Zmienna

Liczba osób 
uczestniczących w
formach subsy-
diowanych

12 Brak
danych

Brak 
danych

Brak
danych

Brak da-
nych

Brak możliwości
ustalenia tenden-

cji z uwagi na
brak danych po-
równawczych

Liczba  aktywizo-
wanych długo-
trwale bezrobot-
nych 

162 167 95 60 10 Zmienna

Ilość programów 
specjalnych reali-
zowanych z PUP

1 2 3 2 0 Zmienna

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

Cel główny: Stworzenie warunków do rozwijania aktywności  społecznej, kulturalnej i spor-
towej mieszkańców Czeladzi

CEL
WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.1. 
podtrzymanie 
sprzyjającego kli-
matu w mieście 
dla dalszego roz-
woju istniejących 
organizacji spo-
łecznych realizu-
jących zadania 
pożytku publicz-
nego w Mieście

Liczba dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i organiza-
cjami pozarządowy-
mi

6 3 3 3 1 Malejąca

Liczba spotkań z or-
ganizacjami, w któ-
rych uczestniczyli 
przedstawiciele urzę-
du miejskiego

3 4 3 1 0 Zmienna

Liczba szkoleń z po-
zyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrz-
nych oraz innych 
szkoleń tematycz-
nych

5 2 2 1 0 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

Liczba pozyskanych 
przez organizacje 
środków z źródeł in-
nych niż budżet Mia-
sta

Brak
danych 

4 2 Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwo-
ści ustalenia
tendencji z

uwagi na brak
danych porów-

nawczych
Liczba projektów 
partnerskich – mię-
dzysektorowych

0 1 1 Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwo-
ści ustalenia
tendencji z

uwagi na brak
danych porów-

nawczych
Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
dotację z miasta w 
otwartych konkur-
sach

23 19 21 26 24 Zmienna

Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
mały grant

17 8 9 13 2 Zmienna

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

31 29 29 28 29 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 2. 
przyciąganie no-
wych organizacji 
do Czeladzi oraz 
zachęcanie miesz-
kańców do samo-
organizacji wokół
problemów, po-
trzeb społecznych

Liczba organizacji z 
siedzibą poza Czela-
dzią, które prowadzą
działania na terenie 
Miasta

5 3 3 5 4 Zmienna

Liczba nowych orga-
nizacji działających 
w Czeladzi

4 0 0 1 2 Zmienna

Ilość udostępnionych
lokali na działalność 
społeczną

28 12 10 10 10 Malejąca

CEL
WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.3. 
współpraca z gru-
pami nieformal-

Liczba projektów 
zgłaszanych do bu-
dżetu partycypacyj-
nego

16 17 10 13 0 Zmienna
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nymi i rozwój wo-
lontariatu

Odsetek mieszkań-
ców, którzy biorą 
udział w głosowaniu 
na projekty w budże-
cie partycypacyjnym

6,26% 7,1% 9,07% 13,8% 0% Zmienna

Liczba uczestników 
szkoleń z przygoto-
wania wniosków do 
konkursów o małe 
granty adresowanych
do grup nieformal-
nych i nowopowsta-
łych organizacji oraz
liczba wniosków o 
inicjatywę lokalną

0 0 0 0 0 Stała

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-

CJA
CS.4. 
zwiększe-
nie dostę-
pu miesz-
kańców do
wartościo-
wej oferty 
kultural-
nej

Liczba no-
wych pozycji 
książkowych 
dostępnych 
dla czytelni-
ków w Miej-
skiej Bibliote-
ce

* książki:
4.278 (z 
zakupu 
2.650)
*audioboo
ki: 95 (z 
zakupu 
32)

* książki:
4.406 (z 
zakupu 
2.658)
*audioboo
ki
:96

* zbiory
książko
we:
4.094 (z
zakupu 
2.892)
zbiory 
specjaln
e: 404

* zbiory 
książko
we:
4.327 (z 
zakupu 
2.950)
zbiory 
specjaln
e:
109

*zbiory 
książkowe:
4.018 (z 
zakupu 3023)
zbiory 
specjalne: 308
*10,29 
napływ 
woluminów 
na 100 
mieszkańców 
(łącznie z 
darami i 
zbiorami 
specjalnymi: 
14,73)

Zmienna

Wskaźnik 
czytelnictwa

19,14% 19,15% 17,76% 18,76% 16,36% Zmienna

Liczba odwie-
dzających Ga-
lerię Elek-
trownia

15.099 13.750 11.177 12.050 2772 Zmienna

Liczba wyda-
rzeń kultural-
nych w Elek-
trowni

94 26 57 35 10 Zmienna

Liczba kon-
certów mu-
zycznych

8 15 16 46 8 Zmienna

Liczba wyda-
rzeń z obszaru
filmu i teatru 
w mieście w 
ciągu roku

7 64 2 400 4 Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-

CJA
Liczba imprez
plenerowych 
zorganizowa-
nych w mie-
ście

39 11 36 59 7 Zmienna

Wielkość alo-
kacji budżetu 
partycypacyj-
nego na pro-
jekty kultural-
ne

0 0 0 0 0 Stała

Liczba insty-
tucji/
organizatorów
kultury i z in-
nych miast 
oferujących 
swoje usługi 
na preferen-
cyjnych wa-
runkach 
mieszkańcom 
Czeladzi.

21 24 Brak da-
nych

Brak da-
nych

Brak
danych

Brak możli-
wości ustale-
nia tendencji
z uwagi na

brak danych
porównaw-

czych

Liczba osób 
objętych 
wsparciem so-
cjalnym służą-
cym pełniej-
szemu uczest-
nictwo w kul-
turze (np. bo-
nem na kultu-
rę)

0 0 0 0 0 Stała

Liczba wyda-
rzeń, w wyni-
ku współpracy
co najmniej 
dwóch róż-
nych organi-
zatorów kultu-
ry

42 58 35 23 4 Zmienna

Liczba organi-
zowanych wy-
darzeń histo-
ryczno-kultu-
ralnych

72 14 72 37 9 Zmienna

Liczba uczest-
ników imprez 
kulturalnych 
w Miejskiej 
Bibliotece Pu-
blicznej

- 11.583 11.013 10.188 3015 Malejąca
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-

CJA
Liczba wyda-
rzeń kultural-
nych w Miej-
skiej bibliote-
ce Publicznej

- 691 666 578 164 Malejąca

Liczba odwie-
dzających Ko-
palnię Kultury

- 20.605 14.150 24.703 9010 Zmienna

Liczba wyda-
rzeń kultural-
nych w Ko-
palni Kultury

- 66 103 95 31 Zmienna

Liczba odwie-
dzających 
kino Kopalni 
Kultury

- 3500 9033 8.834 4419 Zmienna

Liczba kon-
certów mu-
zycznych w 
Kopalni Kul-
tury

- 10 6 9 3 Zmienna

Liczba odwie-
dzających 
Muzeum Sa-
turn w Czela-
dzi

- 6768 7658 6183 5282 Zmienna

Liczba wyda-
rzeń kultural-
nych w Mu-
zeum Saturn

- 24 78 73 18 Zmienna

Liczba 
wszystkich 
wydarzeń kul-
turalnych or-
ganizowanych
w Muzeum 
Saturn i Gale-
rii Elektrow-
nia w Czela-
dzi

- 123 135 108 28 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.5. 
stwarzanie wa-
runków do ak-
tywności miesz-
kańców miasta 
w obszarze 
sportu i rekre-
acji

Liczba obiektów, w 
których przeprowa-
dzono remont/moder-
nizację

0 0 5 4 6 Zmienna

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych

0 0 0 2,822
km

7,773
km

Rosnąca

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu

3 1 3 1 1 Zmienna
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Liczba organizacji 
pozarządowych 
współpracujących z 
Miastem w realizacji 
zadań z obszaru spor-
tu i rekreacji

5 6 8 7 8 Zmienna

Liczba użytkowni-
ków przenośnego lo-
dowiska

7.000 15.000 4500 4500 4000 Zmienna

Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością 

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości społecznej
w zakresie ochrony zdrowia 

CEL

WSKAŹ-
NIK RE-

ALIZACJI
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

C.1 
podniesie-
nie pozio-
mu wie-
dzy miesz-
kańców 
Czeladzi o
miejscach 
realizacji 
świadczeń
zdrowot-
nych 

Krótszy 
okres 
oczekiwa-
nia na wi-
zytę u spe-
cjalisty

1 mie-
siąc

Średni czas
oczekiwania
(niezależnie

od trybu
przyjęcia) na
świadczenia
medyczne w

leczeniu
szpitalnym,

ambulatoryj-
nej opiece

specjalistycz-
nej, rehabili-
tacji, opiece
długotermi-
nowej, psy-
chiatrii na

31.12.2017r.
wynosił 137

dni

Średni czas
oczekiwania
(niezależnie

od trybu
przyjęcia) na
świadczenia
medyczne w

leczeniu szpi-
talnym, am-
bulatoryjnej

opiece specja-
listyczne, re-
habilitacji,

opiece długo-
terminowej,

psychiatrii na
31.12.2018r.
wynosił 70

dni

Średni
czas ocze-
kiwania

we
wszyst-
kich ko-
mórkach
(Poradnie
+ Oddzia-
ły Szpita-
la) wy-
niósł:

68,7 dnia

Średni
czas

oczeki-
wania we
wszyst-
kich ko-
mórkach
(Poradnie
+ Oddzia-
ły Szpita-
la) wy-
niósł: 
74,21
dnia

Zmienna

Liczba 
osób po-
siadają-
cych infor-
mację o 
usługach 
zdrowot-
nych

350 39.387 wejść
na stronę in-

ternetową
szpitala

358.010 od-
słon strony

internetowej
szpitala

353.601
odsłon 

strony in-
terneto-

wej szpi-
tala

361.875
odsłon

strony in-
terneto-

wej szpi-
tala

Zmienna
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Liczba 
wejść na 
zakładkę 
informa-
cyjną na 
stronie 
UM

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak możli-
wości ustale-
nia tendencji
z uwagi na

brak danych
porównaw-

czych

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców 
Czeladzi w 
zakresie ich 
stanu zdro-
wia 

Liczba akcji 
promujących 
zdrowie

5 49 47 70 55 Zmienna

Liczba spo-
tkań i even-
tów dla róż-
nych grup 
mieszkańców 

12 2 36 11 6 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3
podejmowanie 
szeroko zakro-
jonych działań 
na rzecz kre-
owania „zdro-
wego stylu ży-
cia”  

Liczba inicja-
tyw z zakresu 
edukacji proz-
drowotnej

90 122 32 123 41 Zmienna

Liczba wyda-
rzeń promują-
cych zdrowy 
tryb życia 

154 157 83 87 65 Zmienna

CEL GŁÓWNY II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia

CEL

WSKAŹ-
NIK RE-

ALIZACJI
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDEN-
CJA

C.1 
pomoc w 
doposaże-
niu placó-
wek ochro-
ny zdrowia 

Pozyskanie
środków fi-
nansowych 
na zakup 
sprzętu 

Brak da-
nych

3.008.093,8
0 zł

4.750.000
zł

0 2.428.488,02
zł

Zmienna

Doposaże-
nie placó-
wek  me-
dycznych

0 72 500,00
zł

300 000,00
zł

0 315.000,00
zł

Zmienna
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CEL

WSKAŹNIK
REALIZA-
CJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
podniesienie 
jakości i do-
stępności 
usług me-
dycznych na 
rzecz osób 
starszych 

Liczba osób 
starszych ko-
rzystających 
z pakietu 
usług me-
dycznych 

387 70.222 pa-
cjentów

we
wszyst-
kich za-
kresach

świadczeń

82.900
pacjen-
tów we
wszyst-
kich za-
kresach
świad-
czeń

104.045
pacjen-
tów we
wszyst-
kich za-
kresach
świad-
czeń

87.552
pacjen-
tów we
wszyst-
kich za-
kresach
świad-
czeń

Zmienna

Liczba 
miejsc opieki
i pielęgnacji 

30 20 30 30 30 Zmienna

Liczba 
uczestników 
szkoleń z za-
kresu pracy z
seniorami 

3 0 0 0 0 Malejąca

CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 

CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
edukacja 
o starości 

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich oto-
czenia

0 0 0 3 2 Zmienna

Liczba programów 
społ. na rzecz soli-
darności międzypo-
koleniowej oraz licz-
ba seniorów uczest-
niczących w budo-
waniu oferty dla 
swojego  środowiska

1 pro-
gram

20 osób

3 progra-
my –

270 osób

3 progra-
my 

- 268 osób

3 progra-
my - 480 

osób

2 progra-
my

- 28 osób

Zmienna

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 aktywizowa-
nie osób star-
szych w środo-
wisku lokalnym

Liczba seniorów
uczestniczących 
w budowaniu 
oferty dla swoje-
go  środowiska

280 530 457 1095 640 Zmienna

Liczba seniorów
uczestniczących 
w  zajęciach  
sportowo-rekre-
acyjnych

1802 2582 5127 5079 2733 Zmienna

Liczba lokali-
miejsc integracji
środowiskowej 
seniorów 

5 10 7 6 9 Zmienna
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CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym osób z niepełnosprawnością 

CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
inicjowanie działań 
usprawniających i 
włączających osoby z 
niepełnosprawnością 
do społeczności lokal-
nej 

Liczba organizacji 
działających na 
rzecz osób niepeł-
nosprawnych

4 10 8 9 9 Zmienna

Liczba osób niepeł-
nosprawnych ko-
rzystających ze zor-
ganizowanych śro-
dowiskowych form
wsparcia 

27 34 109 65 48 Zmienna

Liczba wolontariu-
szy działających na
rzecz osób niepeł-
nosprawnych

40 52 10 10 0 Zmienna

Liczba osób korzy-
stających z usług 
specjalistycznych 
dla osób niepełno-
sprawnych i ich ro-
dzin

141 265 167 212 153 Zmienna

CEL

WSKAŹNIK RE-
ALIZACJI CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
wsparcie  osób z nie-
pełnosprawnością
w aktywizacji zawo-
dowej

Liczba instytucji  
współpracujących w
tworzeniu systemu 
wsparcia na rynku 
pracy dla osób nie-
pełnosprawnych 

5 5 5 2 8 Zmienna

Liczba pracodaw-
ców poinformowa-
nych o korzyściach 
wynikających  z  za-
trudnienia osób nie-
pełnosprawnych

16 0 0 0 0 Malejąca

Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia

CEL GŁÓWNY : Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do mieszkania, pra-
cy i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 
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CEL
WSKAŹNIK RE-

ALIZACJI 
CELU 

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 1. wzmoc-
nienie komunal-
nych zasobów 
mieszkaniowych

Powierzchnia dzia-
łek przygotowa-
nych/sprzedanych 
pod rozwój budow-
nictwa indywidual-
nego i wielorodzin-
nego

29.231 m2 43.118 m2 80.000 m2 42.887 m2 11.717 m2 Zmienna

Liczba lokali so-
cjalnych

222 222 216 196 195 Malejąca

Liczba mieszkań 
komunalnych

1993 1965 1985 1948 1917 Zmienna

Liczba lokali z za-
sobu komunalnego,
w których podnie-
siono standard, w 
tym liczba lokali, 
które podłączono 
do instalacji cen-
tralnego ogrzewa-
nia

174 Brak da-
nych

11 20 29 Zmienna

Liczba budynków 
poddanych termo-
modernizacji

13 13 3 0 5 Zmienna

Liczba mieszkań-
ców miasta

31.318 30.506 30.180 29.815 29.369 Malejąca

Liczba nowych 
mieszkańców mia-
sta

578 Brak da-
nych

426 629 408 Zmienna

CEL
WSKAŹNIK RE-

ALIZACJI 
CELU

2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS.2. 
poprawa sytuacji 
komunikacyjnej i
jakości transpor-
tu publicznego w 
mieście

Liczba miejsc par-
kingowych w mie-
ście, w tym miejsc 
parkingowych przy 
siedzibach instytucji
publicznych

41 0 0 0 60 Zmienna

Liczba nowych po-
łączeń autobuso-
wych w mieście

1 0 0 0 0 Malejąca

Liczba modernizacji
prowadząca do usu-
wania barier archi-
tektonicznych

Brak
danych

7 7 1 20 Zmienna

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych 
lub wybudowanych 
ścieżek rowerowych
w mieście

800 m2 0 0 2,822 km 7,773 km Zmienna
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CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 3. 
wzmocnienie ko-
munalnych zaso-
bów mieszkanio-
wych

Liczba kilome-
trów alejek par-
kowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km Zmienna

Liczba nowo za-
instalowanych/
odnowionych 
obiektów rekre-
acyjnych (place 
zabaw, siłownie 
zewnętrzne ect.)

5 4 6 4 1 Zmienna

Liczba miejsc 
objętych monito-
ringiem wizyj-
nym

1 13 31 31 59 Rosnąca

CEL
WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

CS. 4. 
dbałość o prze-
strzeń wspólną 
i infrastrukturę
publiczną mia-
sta

Liczba skarg na 
nieregularnie ko-
szone trawniki, 
przepełnione ko-
sze na śmieci,  

0 0 0 0 11 Rosnąca

Liczba kilome-
trów alejek par-
kowych

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km Zmienna

Liczba nowo za-
instalowanych/
odnowionych 
obiektów rekre-
acyjnych (place 
zabaw, siłownie 
zewnętrzne ect.)

3 strefy ak-
tywności fi-

zycznej, 
2 place za-

baw

4 6 4 1 Zmienna

Liczba kamer w 
monitoringu 
miejskim

13 16 54 53 73 Zmienna

Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca międzysektorowa

CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie rozwiązy-
wania problemów społecznych 
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CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.1 
współpraca 
instytucji spo-
łecznych w 
obszarze roz-
woju społecz-
no – gospo-
darczego  

Liczba projek-
tów z zakresu 
reintegracji 
społeczno – za-
wodowej

0 1 1 2 1 Zmienna

Liczba zareje-
strowanych 
podmiotów go-
spodarczych

32 Brak
danych

1994 2015 2033 Zmienna

Liczba nowych
podmiotów go-
spodarczych 

165 138 165 140 122 Zmienna

Liczba powsta-
łych podmio-
tów ekonomii 
społecznej 

Brak
danych

1 1 0 0 Malejąca

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
Centrum Usług
Społecznych 

0 0 0 0 254 Rosnąca

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.2 
rozwój sys-
temu pomo-
cy społecz-
nej w opar-
ciu o współ-
pracę z lo-
kalnymi 
partnerami 

Liczba zadań po-
wierzonych do 
realizacji organi-
zacjom pozarzą-
dowym

35 32 36 38 22 Zmienna

Liczba zareje-
strowanych i 
działających or-
ganizacji poza-
rządowych 

68 64 62 75 83 Zmienna

Liczba wniosków
i projektów apli-
kujących na roz-
wiązywanie pro-
blemów społecz-
nych

0 4 7 8 0 Zmienna

Liczba zrealizo-
wanych projek-
tów i osób nimi 
objętych 

0 3 projek-
ty 

-222 osób

7 projek-
tów 

- 658 osób

8 projek-
tów

- 322 osób

0 Zmienna
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CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.3 
rozwój usług 
społecznych  
dla miesz-
kańców 

Liczba uczestni-
ków akcji eduka-
cyjnych  

Brak da-
nych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z
uwagi na brak da-
nych porównaw-

czych
Liczba środowisk
objętych eduka-
cją w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy 

210 203 203 103 0 Malejąca

Liczba artykułów
tematycznych w 
Echu Czeladzi 

39 62 99 41 44 Zmienna

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych 
przez Policję i 
Straż Miejską 

Brak da-
nych

Brak
danych

Brak
danych

5 Brak
danych

Brak możliwości
ustalenia tendencji z
uwagi na brak da-
nych porównaw-

czych
Liczba postów, 
notek, informacji
tematycznych 

4 1 4 5 320 Zmienna

Liczba szkoleń i 
spotkań –proce-
dura Niebieskiej 
karty

36 6 6 4 3 Malejąca

CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.4  
rozwój 
współpracy 
pomiędzy in-
stytucjami 
dla zapew-
nienia roz-
woju spo-
łecznego

Ilość i rodzaj 
działań w za-
kresie rozwoju 
społecznego 

Brak danych 59 70 57 13 Zmienna

ilość projektów 
i ich wartość 
służących za-
spakajaniu po-
trzeb społecz-
nych

2 
projekty

- 409.767,08

1 
projekt 

- 327.404,95 

0 5 projek-
tów -

77.000
EUR

9 
projektów

- 200.000 zł

Zmienna
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CEL

WSKAŹNIK
REALIZACJI 

CELU
2016 2017 2018 2019 2020 TENDENCJA

C.5 

rozwój społe-

czeństwa oby-

watelskiego 

oraz więzi po-

między mie-

szańcami a sa-

morządem 

Ilość spotkań 
przedstawicieli 
samorządu z 
mieszkańcami 
oraz liczba osób
uczestniczących
w tych działa-
niach 

4 10 19 2 0 Zmienna

Ilość badań spo-
łecznych i ana-
liz w zakresie 
parametrów 
społecznych i 
identyfikacji 
potrzeb miesz-
kańców.

2 Brak da-
nych

1 0 1 Zmienna

Ilość środków 
przeznaczanych
na realizację 
działań służą-
cych rozwiązy-
waniu proble-
mów społecz-
nych realizowa-
nych przez lo-
kalne organiza-
cje pozarządo-
we.

180.000 93.030,30 108.710 53.646 0 Zmienna

Podsumowanie: 

Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu Strategii. Celem raportu jest okre-

ślenie stopnia realizacji założonych celów strategicznych oraz programów operacyjnych. 

Monitoring sprowadza się do śledzenia ilościowych i jakościowych zmian analizowanych 

wielkości. Funkcją niniejszego raportu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Strate-

gia skutkuje pozytywnymi zmianami na wielu płaszczyznach. Raport ilustruje ogół zidenty-

fikowanych przedsięwzięć, realizowanych w Gminie Czeladź od czasu uchwalenia Strate-

gii. Dzięki temu możemy zauważyć sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz 

efekty tych działań.

W roku 2020 w połowie realizacji Strategii przeprowadzona została ewaluacja, w jej 

ramach przeprowadzono przegląd celów sformułowanych w Strategii. Nie stwierdzono po-

trzeby rewizji celów Strategii, czy konieczności pilnego rozpoczynania pracy nad nową 
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strategią na kolejny okres, z powodu dezaktualizacji któregokolwiek celu. Ewentualne re-

komendacje w tym zakresie powinny zostać uwzględnione dopiero na etapie prac nad 

nową Strategią na koniec okresu obowiązywania obecnej. W ramach prowadzonej ewalu-

acji dokonano również przeglądu wskaźników przypisanych do poszczególnych celów 

szczegółowych. Z porównania z zapisami w dokumentach strategicznych sąsiednich miast

system monitoringu/wskaźników Strategii jest niezwykle rozbudowany i szczegółowy, nale-

ży uznać ten stan rzeczy jako atut, niż wadę. W dokumencie znalazły się rekomendacje 

dla poszczególnych obszarów, co powinno interesariuszom Strategii pomóc w realizacji 

celów w latach następnych.   

Rok 2020 był niezwykle trudny ze względu na COVID-19, pandemia odcisnęła pięt-

no na każdym aspekcie życia społecznego, pomimo wielu utrudnień i ograniczeń na pod-

stawie analiza informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych w realiza-

cję Strategii, odnośnie realizacji poszczególnych celów, możemy uznać, iż działania reali-

zowane w ramach Strategii przynoszą systematyczne efekty. Na terenie Gminy Czeladź 

istnieje duży potencjał podmiotów życia społecznego, które w możliwie najszerszym zakre-

sie wykorzystują własne zasoby kadrowe i możliwości materialne niezbędne do rozwiązy-

wania problemów społecznych i osiągnięcia celów strategicznych.

Poczynione nakłady finansowe i wykorzystane umiejętności zasobów kadrowych, 

zostały wykorzystane do zwiększenia potencjału organizowanych przedsięwzięć, projek-

tów oraz wszelkich innych działań zawartych w Strategii. 

Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede wszystkim 

ma na celu poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorzą-

dowej, a nie tylko grup marginalizowanych. Tak rozumiana polityka społeczna obejmuje 

zagadnienia z różnych dziedzin w tym także z zakresu: edukacji, kultury, wypoczynku, 

ochrony zdrowia, zatrudnienia także poprzez zabezpieczenie potrzeb materialnych i 

mieszkaniowych. 

Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach po-

szczególnych celów operacyjnych na terenie gminy poprzez różne instytucje publiczne, 

pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego, sprzyja-

ją ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób niepełnosprawnych. 

Działania realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wie-

dzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich przeciwdziałania. Strategia umoż-
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liwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa na wzrost poziomu kwalifikacji osób pracują-

cych w jednostkach pomocy społecznej. Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków

m.in. z Unii Europejskiej, co w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji szeregu 

zadań.

Strategia systematycznie przynosi rezultaty. Realizowane działania przybliżyły reali-

zację celu głównego wyznaczonego w Strategii czyli: dynamicznego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno - gospodarczego zapewniającego wzrost jakości życia mieszkańców 

Czeladzi oraz spójność wspólnoty lokalnej.

14. Gminny Program Wspierania Rodziny.

Cel: Wspiercie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej oraz stworzenie możliwosci powrotu dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej do rodziny biologicznej poprzez wspieranie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu, zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i rodzin, poprawa 

funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej, podnoszenie umiejętności i 

kompetencji wychowawczych rodziców, zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w 

zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego. 

Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej:

W strukturach MOPS w roku 2020 zatrudnionych było 4 asystentów rodziny. Zatrudnienie 

dwóch asystentów (2 x ½ etatu)  finansowane było w ramach projektu  pn. SATURN-

Czeladzka Planeta Rozwoju  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostałe stanowiska dofinansowane były w ramach 

Rządowego Programu z zakresu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

Każdy z asystentów rodziny współpracował średnio z 9 rodzinami. W 2020 roku 

współpracę z asystentami podjęło łącznie 35 rodzin.

Do głównych zadań asystenta rodziny należało:

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
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 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 udzielanie pomocy rodzinom w podnoszeniu umiejętności i kompetencji 

wychowawczych rodziców;

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych;

 motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

pomoc 

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

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

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

 współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny za rok 

2020.

Tabela nr 1. Zestawienie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020 roku

Liczba rodzin, które korzystały z
usług asystenta rodziny.

Ogółem 35

W
 t

ym Zobowiązane przez Sąd 4

Liczba rodzin objęta wsparciem
asystenta rodziny.

Do 3 miesięcy 8

Powyżej 3 do 12 miesięcy 6

Powyżej roku 21

Liczba rodzin, z którymi asystent
rodziny zakończył współpracę.

Ogółem 15

W
 t

ym

Ze względu na osiągnięte cele 9

Ze względu na zmianę metod pracy 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodziny za rok 2020.
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Asystenci rodziny w roku 2020 w zależności od potrzeb uczestniczyli w spotkaniach 

omawiających pracę z rodziną oraz w posiedzeniach Grup Roboczych związanych z 

problematyką przemocy w rodzinie. W skład zespołów i Grup Roboczych oprócz asystenta

rodziny wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny lub zawodowy, pedagog szkolny, 

policjant/dzielnicowy.

Celem pracy asystentów w ramach współpracy z rodzinami było zminimalizowanie 

obszarów dysfunkcji, zredukowanie niewydolności rodzin we wcześniej zdiagnozowanych 

sferach życia, w takim stopniu, by przygotować rodziny do rozwiązywania problemów we 

własnym zakresie lub przy niewielkim wsparciu ze strony pracowników różnych instytucji. 

Innymi słowy, celem wielopłaszczyznowych strategii podejmowanych przez asystentów 

rodzin było wzmocnienie kompetencji rodzin, tak by podejmowały samodzielne próby 

radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

W obszarze problemów opiekuńczo - wychowawczych podjęte działania zorientowane były

na: pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, edukację w zakresie organizowania dzieciom 

czasu wolnego, modelowanie sytuacji wychowawczych, prowadzenie zabaw edukacyjnych

itp. Deficyty w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego były 

uzupełniane poprzez trening gospodarowania budżetem, umiejętności sprzątania, dbania 

o dom i higienę. Asystenci pomagali rodzinom również w sprawach formalno-prawnych np.

poprzez towarzyszenie w sądzie, w uregulowaniu spraw urzędowych, w przygotowaniu i 

wypełnieniu pism urzędowych itp. asystenci angażowali się również w działania miające 

na celu poprawę sytuacji zdrowotnej rodzin poprzez edukację zdrowotną, motywowanie do

podjęcia leczenia, w tym umawianie wizyt lekarskich oraz towarzyszenie rodzinom 

podczas badań/konsultacji.

SATURN – CZELADZKA PLANETA ROZWOJU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 07.2019 r. do nadal realizuje

projekt pn. "SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju" współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

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

Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
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Cele: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego osób dorosłych,

dzieci oraz ich otoczenia poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia 

(zindywidualizowanego i efektywnego) z terenu rewitalizowanego – Kolonia Saturn w 

Czeladzi.

Główne obszary działań obejmują: 

A/ w zakresie oferty dla osób dorosłych - poszerzenie kompetencji wychowawczych, 

wspieranie zasobów rodziny oraz ochrona dziecka przed zaniedbaniem itp.

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania w 2020 r.: Trening kompetencji rodzicielskich (40 godzin), spotkania grupy 

wsparcia (20 godzin), spotkania psycho-edukacyjne (80 godzin), indywidualne 

poradnictwo psychologiczne (95 godzin), indywidualne poradnictwo logopedyczne (26 

godzin), zatrudnienie asystentów rodziny zatrudnienie 2 osób w wymiarze po ½ etatu, 

zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.

Rezultaty w 2020 r.: wsparciem zostały objęte łącznie 47 osób (dorośli i dzieci).

B/ w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 

wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, podnoszenie kluczowych kompetencji itp. 

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży 

wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz

rozwój zainteresowań. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 

popołudniowych przez 4 godziny dziennie od 13.00 do 17.00, z wyjątkiem okresu ferii 

zimowych od 10:00 do 14:00. W okresie od marca   do lipca działalność placówki została 

czasowo zawieszona zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, z powodu kolejnego 

zawieszenia  działań od listopada placówka funkcjonowała w formie zdalnej.

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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Działania: Zatrudnienie wychowawcy na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego 

wychowawcy na umowę o pracę 1 etat oraz zatrudnienie psychologa na  ½ etatu, 

realizacja programu profilaktycznego "Kraina Świetlików" (68 godzin) oraz prowadzenie 

zajęć arteterapeutycznych (76 godzin), muzycznych (40 godzin), sportowych (94),  z 

robotyki (57 godzin), języka polskiego (42 godziny), języka niemieckiego (56 godzin), 

języka angielskiego (45 godzin), a także indywidualnego i grupowego poradnictwa 

logopedycznego (108 godzin). Dodatkowo w czasie ferii zimowych zorganizowano cztery 

wyjścia integracyjno-edukacyjne, natomiast w czasie wakacji zorganizowano siedem wyjść

integracyjno-edukacyjnych. Dzieci biorące udział w zajęciach Placówki Wsparcia 

Dziennego „Planeta Saturn” otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12 dzieci) oraz Świąt 

Bożego Narodzenia (12 dzieci).

Rezultaty w 2020 r.: wsparciem zostało objętych łącznie 12 dzieci.

„Rynek – Nowe Możliwości”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 08.2020 r. do nadal realizuje

projekt pn. „Rynek – Nowe Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

Cele: Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnej poprzez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i 

zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto w 

Czeladzi.

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Działania: W ramach Zadania 1 "Reintegracja społeczna i zawodowa” podpisana została 

umowa o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Delfin” z siedzibą w 

Olkuszu natomiast w ramach Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności 

lokalnej” od 12.12.2020 r. został zatrudniony pracownik socjalny realizujący działania w 

związku z animowaniem społeczności lokalnej.

Rezultaty: w 2020 r. jeszcze żadna osoba nie otrzymała wsparcia.
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Na terenie gminy powołany jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, którego obsługą administracyjną i techniczną zajmuje się Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Czeladzi. Pracownicy socjalny we współpracy z policją oraz innymi zo-

bowiązanymi prawnie instytucjami, realizuje procedurę „Niebieskie Karty” z uwagi na wy-

stępowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Za-

rządzeniem Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 marca 2011r w sprawie po-

wołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W 2020r Burmistrz Miasta Czeladź dokonał zmian składu osobowego Zespołu Interdyscy-

plinarnego Zarządzeniem Nr 221/2020 z dnia 14 sierpnia 2020r.

W 2020r. zostało wszczętych 71 procedur „Niebieska Karta”, w tym rozpoczętych 

sporządzeniem Niebieska Karta Druk A przez przedstawicieli:

- Komisariat Policji – 41,

- MOPS – 27,

- Oświata – 3,

- Inne – 0

Natomiast w dalszym ciągu kontynuowanych było 36 procedur z lat wcześniejszych. W 

bieżącym okresie rozliczeniowym przewaga wszczętych procedur została zainicjowana 

przez funkcjonariuszy Policji  w wyniku podejmowanych interwencji.

W 2020 roku rodziny w których zostały rozpoczęte procedury „Niebieska Karta” 

składały się z 210 osób wliczając w to osoby wobec których zachodziło podejrzenie, iż są 

sprawcami przemocy. Skład rodzin to:

- 75 kobiet,

- 78 mężczyzn,

- 57 dzieci

Zgodnie ze sprawozdaniem resortowym w 2020 roku:

71 - grupy robocze miały 244 posiedzeń,

- sporządzono 23  niebieskich kart Druk C,
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- sporządzono 26 niebieskich kart Druk D,

- zakończono 66 procedur Niebieskich Kart

w tym 56  z powodu ustania przemocy oraz 10 z powodu stwierdzenia bezzasadności po-

dejmowania działań ( brak przemocy).

W 2020r. odbyło się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). W ramach 

prowadzonych działań zostało powołanych 71 grup roboczych. Odbyło się 244 posiedzeń 

grup roboczych. Członkowie grup roboczych w ramach prowadzonych działań kierowali 

wnioski o przymusowe leczenie do GKRPA –17, zawiadomień do Prokuratury – 21, kiero-

wali wnioski do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację małoletnich dzieci – 10, skierowali 

sprawców przemocy na udział w programie korekcyjno-edukacyjnym – 0

W 2020r. - 2 sprawców przemocy  zostało skazanych prawomocnym wyrokiem z 

art. 207 kk, cztery osoby zostały umieszczona w areszcie śledczym. Prokuratura Rejono-

wa w Będzinie wydała w dziesięciu przypadkach środki zapobiegawcze w formie nakazu 

opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania oraz dozoru Policji względem osoby podejrze-

wanej o stosowanie przemocy. 

15. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie dla Miasta Czeladź na lata 2016-2020.

1. Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi   

Cel projektu: zabezpieczenia dzieci i młodzieży przed dalszym krzywdzeniem i wtórną wik-

tymizacją poprzez  wspieranie i rozwój poradnictwa specjalistycznego i form rozwojowych 

dla czeladzkich rodzin.  

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

- 70 godzin konsultacji  psychologicznych,

- 50 godzin psychoterapii,

- 50 godzin interwencji kryzysowej,

- 20 godzin diagnozy neuropsychologicznej 

Ważnym założeniem projektu było nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy 

społecznej i oświaty w zakresie wsparcia dziecka i jego rodziny.

Realizator: Stowarzyszenie Moc Wsparcia
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Adresaci: dzieci krzywdzone i ich rodzice/opiekunowie  

Koszt: 15 491,09 zł (dotacja UM Czeladź)

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  

Cel: pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

W ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przez terapeutę ds. 

przemocy udzielane były porady w zakresie rozpoznawania przemocy, inicjowane 

interwencje w przypadku zdiagnozowania przemocy, udzielane wsparcie oraz informacja o

możliwościach uzyskania pomocy  i powstrzymania przemocy.  

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi

Ilość osób, które w 2020 r. skorzystały z porad dot. przemocy: 113

16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 
Czeladź na rok 2020.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

rozwiązywanie problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego 

zdecentralizowanego systemu są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych (Uchwała Nr XVII/205/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na 

rok 2020). 

Główny cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i rodzinnych związanych

z używaniem napojów alkoholowych.

1. Profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży    

Miejski Szkolny Związek Sportowy realizował w 2020 roku zadanie pt. „Ruch rzeźbi umysł:

sport, zabawa, wychowanie”, w ramach którego odbywały się: pozalekcyjne zajęcia spor-

towe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych zgodnie z programem profilak-

tycznym oraz organizacja zawodów integracyjnych i imprez sportowo – rekreacyjnych o 

charakterze profilaktycznym. 
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W ramach otrzymanej dotacji MSZS realizował w czeladzkich szkołach podstawowych 

profilaktyczne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu: piłka nożna, koszykówka, siat-

kówka, tenis stołowy, unihokej, badminton, pływanie, szachy, lekka atletyka, piłka ręczna, 

gry i zabawy ruchowe. W cotygodniowych zajęciach sportowych brało udział około

470 uczniów ze szkół czeladzkich. Zrealizowano 854 godziny profilaktycznych zajęć spor-

towych oraz 67 godzin wolontariatu. 

Ponadto zorganizowano 17 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W ramach zadania zrealizowano następujące cele edukacyjne i wychowawcze: 

 zaspokajanie potrzeb emocjonalnych – poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, 

 dostarczanie alternatywnych wzorców spędzania czasu wolnego, 

 przeciwdziałano zachowaniom nie akceptowanym społecznie, 

 rozwijano ogólną sprawność fizyczną, 

 kształtowano umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu wolnego, 

przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom, 

 nabywanie umiejętności  współdziałania w grupie, 

 promocja zdrowego trybu życia. 

Adresaci: dzieci i młodzież, w tym pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo rodzin

Realizator: Miejski Szkolny Związek Sportowy

Całkowity koszt projektu: 51 590,22 zł (dotacja UM Czeladź)

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Czeladzi w 2020 r. realizowało zadanie publiczne pt. Zainteresowani i 

bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna.

Celem zadania było propagowanie wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5
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w Czeladzi pozytywnych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego. Zadanie 

realizowane było jako profilaktyka uniwersalna. 

Zajęcia prowadzone były w terminie od 27 stycznia do 10 marca 2020 r. oraz od 21 

września do 6 listopada 2020 r. 

Łącznie zrealizowano 45 godzin zajęć, w których uczestniczyło ok. 120 uczniów.

Adresaci: dzieci i młodzież

Realizator: Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Całkowity koszt projektu: 1 350,00 zł (dotacja UM Czeladź)

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

W 2020 r. realizowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy „SKRZAT” 

przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w świetlicy „SZERSZENIE” przy Szkole Podstawowej 

Nr 7. Zadanie finansowanie jest ze środków uzyskanych z opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w zajęciach udział wzięło 43 uczniów, zreali-

zowano łącznie

215 godzin zajęć. 

W ramach projektu „Lubię siebie – lubię siebie” zrealizowano następujące działania: 

 zajęcia pozalekcyjne na sztucznym lodowisku znajdującym się przy Szkole Podsta-

wowej nr 7 w Czeladzi w ramach alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wo-

bec nałogów. Z lodowiska skorzystało 1150  uczniów  Szkoły Podstawowej nr 7, 

zrealizowano 408 godzin zajęć.

 Młodzieżowy Teatr Profilaktyczny „Myśl-nik” – koło teatralne podejmujące w swojej 

działalności tematykę profilaktyczną. Grupa liczyła 24 uczniów z klas IV-VIII.  

 Scenariusze do przedstawień poruszały m.in. problemy jakie uczniowie widzą w 

swoich środowiskach: od używania alkoholu, papierosów i narkotyków przez rówie-

śników, problem przemocy, uzależnienia od komputera aż do problemu uzależnień 

w rodzinie, samookaleczenia i samobójstwa. Uczniowie w ramach koła przygotowali

przedstawienie profilaktyczne pt. „Nienawiść zniszczyć w sobie”. W spektaklu wzię-

ło udział 15 uczniów z klas V-VII.
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 Emocjonalna Apteczka – zajęcia prowadzone przez psychologa szkolnego dla 

uczniów klas I-II. Podstawowym zadaniem programu było skupienie się nad obsza-

rem zdrowia psychicznego, takim jak poznanie emocji, umiejętność wyrażania emo-

cji w sposób akceptowalny społecznie, kształtowanie pożądanych cech charakteru. 

W zajęciach udział wzięło 12 uczniów. 

 Trening asertywności – zajęcia z psychologiem dla uczniów klas IV-VII. Głównym 

celem programu było przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie 

poprzez dostarczenie alternatywnych wzorów radzenia sobie z presją społeczną, 

rozwijanie samoświadomości, pewności siebie oraz wyrabianie poczucia odpowie-

dzialności za siebie i innych. W zajęciach udział wzięło 12 uczniów. 

 Dobre wybory – zajęcia o charakterze  socjoteraupetycznym dla klas III – VI. Celem

zajęć było wspomaganie i stymulowanie psychofizycznego i emocjonalnego rozwo-

ju dziecka, kształtowanie postaw otwartości, właściwej interakcji z innymi, rozłado-

wanie napięć i agresji. Zajęcia kierowane były dla dzieci przejawiających agresywne

zachowanie, nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne. Z zajęć skorzystało

30 uczniów.  

4 grudnia 2020 r. zorganizowano i  sfinansowano: 

 dla uczniów klas IV – VI czeladzkich szkół podstawowych warsztaty online pt. 

„Nowa rzeczywistość w „Covidzie” – czyli jak uzyskać równowagę w czasach pan-

demii” – udział  wzięło 666 uczniów,

 dla uczniów klas VII oraz VIII z czeladzkich szkół podstawowych warsztaty online

pt. „Sytuacje trudne, ekstremalne – warsztaty dot. funkcjonowania  w okresie izola-

cji

w czasie pandemii, jak i profilaktyki uzależnień” – udział wzięło 595 uczniów.

Dla uczniów z czeladzkich placówek oświatowych zakupiono: 

 materiały profilaktyczne przeznaczone (klasy I – VIII) „Alkohol – dzieci” (705 sztuk) 

oraz „Alkohol – dorośli i młodzież” (1260 sztuk)

 12 filmów profilaktycznych: 6 filmów  pt: „Nie zamykaj oczu – Piłem i Brałem” oraz

6 filmów pt: „Alkohol, e-papierosy, energetyki - niebezpieczna moda”. 
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W roku 2020 Miasto Czeladź, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Harcerski 

Krąg Seniorów wspólnie zorganizowali akcję pn. Harcerska Akcja Zima

Akcja trwała od 13 do 24 stycznia 2020 r., podzielona była na 2 turnusy po 5 dni każdy tj.:

 I turnus od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. 

 II turnus od 20.01.2020 r. do 24.01.2020 r.

Każdy turnus liczył 105 osób i 7 wychowawców, łącznie z półkolonii skorzystało 210 dzieci.

Miejscem „Harcerskiej Akcji Zima 2020” była Szkoła Podstawową nr 3 im. Janusza 

Korczaka

w Czeladzi. Zajęcia odbywały się w godzinach: 900 - 1530.  Podczas Akcji każde dziecko 

miało zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek). 

W ramach Akcji organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji w tym m.in. wyjazd:

 do kręgielni „Renoma”,

 na spektakl do Teatru Dzieci Zagłębia,

 do stadniny koni „Husar”,

 na seans do kina Kopalni Kultury.

Ponadto organizowane były zajęcia sportowe i plastyczne. Wszystkie działania 

realizowane były pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorów harcerskich.

Innym wydarzeniem współorganizowanym przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej 

oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi podczas wakacji w 2020 r. był letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w naszym mieście. W okresie od 

20 lipca do

28 sierpnia 2020 r. organizowane były zajęcia sportowe tj. zabawy i turnieje z piłką nożną, 

tenisem ziemnym, koszykówką i siatkówką plażową. Organizowano również naukę jazdy 

na rolkach i hulajnodze. Zajęcia odbywały się na boiskach czeladzkich szkół 

podstawowych,

w parku Jordan i Prochownia oraz na Rynku Starego Miasta i Placu Viannay’a. W 

zajęciach sportowych zorganizowanych przez MOSiR Czeladź w lipcu i sierpniu 2020 r. 

udział wzięło około 500 osób. 

Poza zajęciami sportowymi 14 i 28 sierpnia br. aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki 

„Maska” przygotowali dwa spektakle teatralne pt. „Być dorosłą bardzo chciała i na miotle 

odleciała” oraz

„Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina”. Ponadto w sierpniu br. na Rynku

167



w Czeladzi najmłodsi mieszkańcy naszego Miasta mogli bezpłatnie skorzystać z 

przejażdżki pociągiem tzw. Bajkową Ciuchcią. Ciuchcia była dodatkową atrakcją, dzięki 

której dzieci mogły w sposób bezpieczny i miły spędzić swój wolny czas.  

2. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i ich rodziców  

Cel: eliminowanie zjawiska wykluczenia rodzin z problemami uzależnień, wzrost 

kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie skutkom funkcjonowania dzieci w 

rodzinie dysfunkcyjnej.  

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” w 2020 r. realizowało zadanie pt. 

Wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemami uzależnień.

W ramach tego zadania odbyło się: 

 40 godzin grupowych zajęć dla rodziców w ramach „Klubu Rodzica”, w których 

udział wzięło 8 rodziców,

 40 godzin konsultacji psychologicznych dla rodziców, z których skorzystało

21 rodziców.

Adresaci: czeladzkie rodziny dysfunkcyjne  

Realizator: Stowarzyszenie „Jestem z Tobą”

Całkowity koszt projektu: 9 700,00 zł (dotacja UM Czeladź)

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

3. Zabezpieczenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych

w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i  Współuzależnienia PZZOZ Czeladź.

Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc dla uzależnionych 

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych została udzielona dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł na  funkcjono-

wanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i  Współuzależnienia PZZOZ Czeladź 

(Uchwała

Nr XVIII/225/2019 z dnia 16 grudnia  2019 r.).  

Ogółem przeprowadzono 1 012 godzin poradnictwa specjalistycznego w tym:

 384 godz. konsultacji specjalisty psychiatry

 340 godz. psychoterapii dla os. uzależnionych i współuzależnionych

 288 godz. konsultacji psychologa.
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W ramach realizacji zadań  udzielono porad w zakresie:

- konsultacji  lekarskich,

- konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- psychoterapii  indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- psychoterapii  indywidualnej dla osób z syndromem dorosłego dziecka,

- utworzono grupę podstawową oraz grupę wstępną edukacyjno- motywującą, 

- prowadzono treningi zachowań abstynenckich w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci: społeczność lokalna 

Dokument / wnio-
sek

Nazwa wskaźnika Uzyskany
wskaźnik

Uwagi

Uchwała 
Nr XVIII/225/2019

z dnia 16 grudnia 
2019 r.

Liczba osób korzystających 
z poradnictwa oraz terapii 
w zakresie problemów 
alkoholowych

560 w tym:
os. uzależnione: 463
os. współuzależnione: 97

Liczba ogółem przeprowa-
dzonych godzin poradnic-
twa specjalistycznego 

1 012

Liczba godzin konsultacji 
specjalisty psychiatry

384

Liczba godzin psychoterapii
dla os. uzależnionych 
i współuzależnionych

340

Liczba godzin konsultacji 
psychologa.

288

4. Pomoc psychologiczna  

Cel: wsparcie osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionym

W 2020 roku funkcjonował Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w którym konsultanci, spe-

cjaliści udzielali bezpłatnych: 

 konsultacji osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Ilość osób, które 

skorzystały z porad: 54 osoby,

 porad prawnych. Ilość osób, które skorzystały z porad: 183 osoby.

Cel: zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób, które borykały się z problemami taki-

mi jak: stres, lęk, rozłąka z bliskimi, izolacją w związku ze stanem epidemii w kraju.

W kwietniu 2020 r. zapewniono telefoniczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców 

Czeladzi, którzy w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii. Wsparcia udzielało 
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dwóch psychologów, którzy dyżurowali od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do

18.00. Łącznie ze wsparcia skorzystało 7 mieszkańców Czeladzi.

5. Zabezpieczenie usług medyczno - terapeutycznych w tym zapewnienie   

całodobowej gotowości dyżurowej  dla  osób z problemem alkoholowym w tym osób

nietrzeźwych.

Cel: przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc dla uzależnionych 

Miasto Czeladź  w ramach realizacji działań z zakresu  profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych udzieliło pomocy finansowej Gminie Sosnowiec w wysokości 

100 000,00 zł,  która za pośrednictwem jednostki organizacyjnej - Izby Wytrzeźwień za-

pewniła pomoc medyczno - terapeutyczną  osobom zagrożonym problemem alkoholowym 

z terenu naszego miasta (Uchwała Nr XVIII/224/2019 z dnia 16 grudnia  2019 r.).

Pomoc medyczno - terapeutyczna dot. działań z zakresu: 

 prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób     

z problemem alkoholowym polegającej na:

a) informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych

b) informowaniu o miejscach i metodach leczenia uzależnień

c) prowadzenia rozmów motywujących do poddania się leczeniu odwykowemu

d) informowaniu o ruchach samopomocy,

 zapewnienia całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób z problemem 

alkoholowym z terenu Miasta Czeladź,

 zapewnienia osobom przyjętym do Izby warunków sanitarno - higienicznych oraz  

opieki lekarskiej,

 przekazywania określonych informacji i danych w ramach prowadzonej działalności 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Czeladź, w celu 

określania skali zjawiska uzależnienia.

Adresaci: społeczność lokalna

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany wskaźnik
Uwagi

Uchwała Nr XVIII/
224/2019 
z dnia 16 grudnia  
2019 r. z późn. zm.

Liczba osób przyjętych do Izby 
Wytrzeźwień UM Sosnowiec 
w ciągu roku kalendarzowego.

411 osób w tym:
- nieletni:             1
- kobiety:            47
- mężczyźni :   363
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6. Ośrodek Wsparcia Rodziny  

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym w 

2020 r. realizowało zadanie pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny. 

Głównym celem zadania było przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznej 

spowodowanej trudną sytuacją życiową rodzin opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji 

społecznej środowiska osób pokrzywdzonych przez los. 

Tworzenie grupy wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej często 

wywołanej nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin. Zadanie polegało na 

organizowaniu zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z zakresu rekreacji, 

relaksacji, terapii zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i prawnego.

W ramach tego zadania udzielano wieloprofilowej pomocy i wsparcia dla środowisk 

rodzinnych osób niepełnosprawnych tj.:

 112 godzin terapii zajęciowej w tym: muzykoterapia, choreoterapia, treningi 

gospodarcze i kulinarne,

 48 godzin zajęć ruchowych, relaksacyjnych, nordic walking 

 20 godzin porad prawnych,

 14 godzin pomocy psychologicznej.

Adresaci: rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne

Realizator: Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-

Ruchowym 

Całkowity koszt projektu: 13 940,97 zł (dotacja UM Czeladź)

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2020

Uchwała Nr XVII/205/2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Czeladź 
na rok 2020

Liczba porad udzielonych 
osobom uzależnionym i 
współuzależnionym w Punkcie 
Informacyjno – Konsultacyjnym –
ogółem

381

Liczba porad udzielonych przez 54
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konsultanta ds. uzależnienia od 
alkoholu

Liczba porad prawnych 183

Liczba godzin w Klubie Rodzica 40 

Liczba osób uczestniczących w 
zajęciach Klub Rodzica

8

Liczba godzin konsultacji 
psychologicznych dla rodziców

40

Liczba osób korzystających 
z konsultacji psychologicznych

21

Liczba nowych wniosków, które 
wpłynęły do GKRPA

52

Liczba zorganizowanych 
posiedzeń GKRPA

11

Liczba spraw rozpatrzonych 
przez GKRPA

119

Liczba osób skierowanych przez 
GKPRA na badania do biegłych 
sądowych

23

Liczba spraw skierowanych przez
GKRPA do Sądu Rodzinnego

8

Liczba zaopiniowanych wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

27

Liczba sfinansowanych godzin 
pozalekcyjnych w placówkach 
oświatowych

 1522

Liczba dzieci biorących udział w 
zajęciach pozalekcyjnych

1783

Liczba uczniów uczestniczących 
w zajęciach „Zainteresowani 
i bezpieczni jako profilaktyka 
uniwersalna”

120

Liczba godzin zajęć 
„Zainteresowani i bezpieczni jako
profilaktyka uniwersalna”

45

Liczba uczniów biorących udział 
w zajęciach opiekuńczo – 
wychowawczych w świetlicy 
„SKRZAT” przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 oraz 
w świetlicy „SZERSZENIE” przy 
Szkole Podstawowej Nr 7

43

Liczba godzin zajęć opiekuńczo –
wychowawcze w świetlicy 
„SKRZAT” przy Szkole 

215
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Podstawowej Nr 3 oraz 
w świetlicy „SZERSZENIE” przy 
Szkole Podstawowej Nr 7

Liczba uczniów biorących udział 
w zajęciach sportowych

1620

Liczba godzin zajęć sportowych 1262

Liczba dzieci biorących udział 
w Harcerskiej Akcji Zima

210

Liczba dzieci, które skorzystały 
z zajęć organizowanych podczas 
wakacji

500

Ilość zakupionych materiałów 
profilaktycznych 

1965 + 12 filmów

Liczba uczniów uczestniczących  
w warsztatach online pt. „Nowa 
rzeczywistość w „Covidzie” – 
czyli jak uzyskać równowagę 
w czasach pandemii” oraz 
„Sytuacje trudne, ekstremalne – 
warsztaty dot. funkcjonowania  
w okresie izolacji
w czasie pandemii, jak 
i profilaktyki uzależnień”

1261

17. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 2017-2021.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązywanie problemów uzależ-

nień należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego zdecentralizowanego systemu są 

gminne programy przeciwdziałania narkomanii. Główny cel Gminnego Programu Przeciw-

działania Narkomanii: ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z uży-

wania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych

substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi będący na różnych etapach zagrożenia problemem narko-

tykowym 

Zadania realizowane w ramach Programu: 

- wpieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej, 

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używa-

niem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, 
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- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających 

substancji psychoaktywnych.

W 2020 r. dla uczniów z czeladzkich placówek oświatowych zakupiono materiały profilak-

tyczne: 6 filmów edukacyjnych pt: „Nie zamykaj oczu – Do grobowej deski”.

Czeladzkie szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji kampanii „Narkotyki? To mnie nie 

kręci”  na rok szkolny 2020/2021 dla klas IV- VIII. Zakupiono: 

 materiały edukacyjne, w formie kart pracy dla uczniów „Narkotyki i dopalacze powo-

dują spięcia w głowie” – 1259 sztuk, 

 scenariusze zajęć oraz audycje edukacyjne „Dobra Robota” – 6 sztuk,

 ulotki dla rodziców „Jak chronić? Jak rozmawiać? Gdzie po pomoc?” – 1259 sztuk.  

W 2020 roku działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym realizowano porady tera-

peuty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych. Ilość osób, które skorzystały z porad: 

31 osób.

Źródło finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Cze-

ladź: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych. 

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2020

Uchwała nr XXXII/434/2016 
Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dn. 19.12.2016 r. 
w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta 
Czeladź na lata 2017-2021”

Liczba szkół uczestniczących 
w kampanii

6

Ilość zakupionych materiałów 
edukacyjnych

2524 + 6 filmów

Liczba porad udzielonych przez 
konsultanta ds. uzależnienia od 
środków psychoaktywnych

31
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18. Polityka senioralna.

1. Uchwała Nr IX/154/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi    z dnia 27 kwietnia 2015r.  

w sprawie przyjęcia   Programu „Czeladzki Senior 60+”  ; Zarządzenie Nr 352/2016    

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w  

Programie „Czeladzki Senior 60+”

Cel: włączenie Seniorów do aktywnego życia w społeczności lokalnej, propagowanie 

pozytywnego wizerunku osób starszych, podniesienie poziomu aktywności i sprawności 

Seniorów, zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez 

jednostki organizacyjne Miasta Czeladź, a także do towarów i usług oferowanych przez 

inne instytucje, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze zainteresowane 

udziałem

w Programie.

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Partnerzy programu: organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność 

gospodarcza - udzielające zniżki i rabaty w ramach programu.

Źródła finansowania: Miasto Czeladź oraz MOPS w Czeladzi

2. Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 czerwca 2016 roku  

w sprawie wprowadzeni  a Systemu Powiadamiania SMS / dla Seniora w Czeladzi  

Cel: ułatwienie osobom starszym dostępu do informacji o wydarzeniach sportowych, 

kulturalnych, edukacyjnych itp. odbywających się na terenie Czeladzi, organizowanych 

bądź wspieranych przez Miasto Czeladź i adresowanych do Seniorów.

Adresaci: czeladzcy seniorzy;

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

Poniesione wydatki:  3 013,58 zł

3. Strona internetowa   www.wsparcieczeladz.pl   i Facebook pod nazwą Czeladź dla   

Seniora

Cel: dotarcie z informacjami o wydarzeniach, projektach i imprezach kierowanych do 

seniorów nie tylko z naszego Miasta, ale również z miast ościennych.

Adresaci: mieszkańcy i czeladzcy seniorzy

Źródła finansowania: Miasto Czeladź
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Poniesione wydatki: 0,00 zł

4. Zakładka Czeladź dla Seniora w Echu Czeladzi  

Cel: dotarcie z informacjami o wydarzeniach, projektach i imprezach kierowanych do 

seniorów do osób które nie korzystają z internetu i portali społecznościowych

Adresaci: czeladzcy seniorzy i mieszkańcy;

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

5. Projekt pn.: Strefa Relaksu  

W ramach Strefy realizowane były:  

Zajęcia Tai -Chi. Zajęcia odbywały się w następujących terminach:

 7 luty 2020 r.

 14 luty 2020 r.

 21 luty 2020 r.

 28 luty 2020 r.

 6 marca 2020 r.

 3 lipca 2020 r.

 9 lipca 2020 r.

 16 lipca 2020 r.

 30 lipca 2020 r.

 20 sierpnia 2020 r.

 27 sierpnia 2020 r.

 4 września 2020 r.

 18 września 2020 r.

 2 października 2020 r.

 9 października 2020 r.

 23 października 2020 r.

„Tematyczne Podwieczorki”

Cel: poprawa kondycji psychofizycznej osób w wieku senioralnym poprzez zorganizowanie

im różnego rodzaju zajęć ruchowych, zabaw integracyjnych oraz spotkań pozwalających 

zaprezentować własne zdolności.
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Podwieczorki odbywały się w ostatnie poniedziałki miesiąca zgodnie z datami:

• 24 luty 2020 r.

• 31 sierpnia 2020 r.

• 28 września 2020 r.

Adresaci:  czeladzcy  seniorzy

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

Poniesione wydatki: 2 125,00 zł

6. Akcja profilaktyczna  „Lepiej zapobiegać niż leczyć”  

Cel:  przeprowadzenie badań tarczycy, osteoporozy, słuchu oraz badania skóry i skóry 

głowy pod kątem czerniaka, skierowane do osób w wieku senioralnym.

Adresaci: czeladzcy seniorzy

W bezpłatnych badaniach wzięła następująca liczba osób:

• badania tarczycy – w terminie 27-28 lipca 2020 r. – 72 osoby,

• badania osteoporozy – w terminie 18 września 2020 r – 66 osób

• badania słuchu – w terminie 18 września 2020 r – 66 osób

• badania skóry, w tym skóry głowy pod kątem czerniaka – w terminie 30 września 2020 r.

–  45 osób

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

Poniesione wydatki: 11 415,00 zł

7. Projekt pn.: „Letnia strefa seniora”  

Cel: integracja międzypokoleniowa poprzez organizację koncertu skrzypcowego oraz 

zajęć plenerowych z jogi podczas wakacji.

Adresaci: czeladzcy mieszkańcy

• 24 sierpnia 2020 r. występ duetu skrzypcowego Queens of Violin na Placu 

Viannay'a w Czeladzi. W wydarzeniu udział wzięło 100 osób.  

• 2, 16 i 30 sierpnia 2020 r. Joga na trawie z Calypso. W zajęciach uczestniczyło

28 osób

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

Poniesione wydatki: 3 200,00 zł
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8. Warsztaty pn.; „Siła oddechu”  

Cel:  promowanie zdrowego stylu życia poprzez techniki radzenia sobie ze stresem, 

metody obniżenia ciśnienia krwi, sposoby na poprawę sprawności intelektualnej, 

zapobiegania zaburzeniom i chorobom układu nerwowego, podniesienie poziomu 

koncentracji.

Adresaci:  czeladzcy seniorzy

W warsztatach brało udział łącznie 61 osób. Odbywały się zgodnie z datami:

 3 marca 2020 r.

 25 sierpnia 2020 r.

 2 września 2020 r.

 9 września 2020 r.

 16 września 2020 r.

 23 września 2020 r.

 30 września 2020 r.

 7 października 2020 r.

Źródła finansowania: Miasto Czeladź

Poniesione wydatki: 640,00 zł

Uchwała lub inny dokument ( numer, 
data podjęcia, nazwa itp.)

Nazwa wskaźnika Wskaźnik w 2020 Uwagi

Uchwał Nr IX/154/2015 Rady Miej-
skiej w Czeladzi  z dnia 27 kwietnia 
2015r. w sprawie przyjęcia Programu 
„Czeladzki Senior 60+”

Ilość wydanych 
kart / ilość podpisa-
nych porozumień z 
partnerami

1877 kart /
52 podmiotów ofe-
rujących ulgi 
i rabaty

Zarządzenie Nr 188/2016  Burmistrza
Miasta Czeladź  z dnia 14 czerwca 
2016 roku  w sprawie wprowadzenia 
Systemu Powiadamiania SMS / dla 
Seniora w Czeladzi

Ilość wysłanych 
SMS

15 705

Strona internetowa 
www.wsparcieczeladz.pl i Facebook

Ilość wejść na stro-
nę/ ilość polubień

30 000 wejść  /
426 polubień

Zakładka Czeladź dla Seniora w 
Echu Czeladzi

Ilość stron 17 stron

Projekt pn.: Strefa Relaksu Ilość spotkań/
ilość zajęć

3 spotkania  /
17 zajęć

Akcja profilaktyczna  „Lepiej zapobie- Ilość przebadanych 249 osób /
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gać niż leczyć”
badania tarczycy – 72 osoby,
badania osteoporozy – 66 osób
badania słuchu – 66 osób
badania skóry, w tym skóry głowy 
pod kątem czerniaka – 45 osób

osób /
ilość badań

4 badania

Projekt pn. Letnia strefa seniora
koncert skrzypcowy – 100 osób
joga na trawie z Calypso –
3 zajęcia – 28 osób

Ilość uczestników / 
liczba koncertów /
liczba zajęć

128 uczestników / 
1 koncert /
3 zajęcia

Warsztaty „Siła oddechu” Ilość uczestników/  
liczba spotkań

61 uczestników /
8 spotkań

19. Polityka zdrowotna.

Część I

1. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  :   Obchody „Dnia chorego”  

Cel: przeprowadzenie bezpłatnych badań okulistycznych przy współpracy z Powiatowym 

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Czeladzi.

Adresaci:  czeladzcy seniorzy

Źródła finansowania: akcja bezpłatna

Poniesione wydatki: 0,00 zł

2. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  :   Udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki   

czerniaka w edycji 2020/2021

Cel: ograniczanie zachorowalności na nowotwory poprzez edukację profilaktyczną na 

temat nowotworu skóry. Projekt w trakcie realizacji.

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII czeladzkich szkół podstawowych

Źródła finansowania: akcja bezpłatna

Poniesione wydatki: 0,00 zł

3. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  :   Udział w projekcie pn.: „Profilaktyka raka jelita   

grubego – to w Tarnowskich Górach nic strasznego!” III Edycja

Cel:  ograniczanie zachorowalności na nowotwory poprzez edukację profilaktyczną na 

temat nowotworu jelita grubego.

Adresaci:  czeladzcy mieszkańcy
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Termin realizacji: 1 czerwca 2020 r. - 30 września 2021 r.

Źródła finansowania: akcja bezpłatna

Poniesione wydatki: 0,00 zł

4. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  : Udział w projekcie dofinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Śląskie Pomaga”

Cel: ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób 

najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 

placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego.

Adresaci:  pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi

Termin realizacji: luty 2020 r. - grudzień 2020 r.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Poniesione wydatki: 20 941,20 zł

5. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  : Udział w projekcie dofinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Śląskie kadry DPS vs. 

COVID-19”

Cel: bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 

województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy 

społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia  i  życia  

osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,  a  także pracujących w DPS, tj. osób 

zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Adresaci:  pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi

Termin realizacji: 6 listopad 2020 r. - 14 grudzień 2020 r.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Poniesione wydatki: 121 766,07 zł

6. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  : Grant nr COVID-19.12.124 od Śląskiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu „Zapewnienie 

bezpieczeństwa

i opieki pacjentom, oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – 

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pięlegnacyjno – opiekuńczych

i hospicjów na czas COVID-19.
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Cel:   dodatek finansowy dla pracujących pielęgniarek oraz zakup środków ochrony 

osobistej.

Adresaci:  pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi

Termin realizacji: 29 września 2020 r. - 30 listopad 2020 r.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Poniesione wydatki:  17 294, 34 zł

7. Akcja promocji i profilaktyki zdrowia  :   Przeprowadzanie bezpłatnych badań   

mammograficznych przez firmy zewnętrzne

Cel: realizacja Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi poprzez 

wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych.

Adresaci:  czeladzkie seniorki

Źródła finansowania: akcja bezpłatna

Poniesione wydatki:  0,00 zł

Spis przeprowadzonych badań mammograficznych:

Dane firmy prowadzącej bada-
nia

Terminy badań Łączna liczba przebadanych
kobiet

LUX MED Diagnostyka, 
Region Mammografia, 
ul. Nocznickiego 8a,
81-454 Gdynia

• 14 luty 2020 r.

• 17 luty 2020 r.

• 29 czerwiec 2020 r.

169 

Medica Mammografia

ul. Szparagowa 10

91 – 211 Łódź

• 6 luty 2020 r. 13

Geneva Trust Polska Sp. z o.o.

ul. Pałubickiego 6A

80 – 175 Gdańsk

• 21 styczeń 2020 r.

• 24 luty 2020 r.

• 17 lipiec 2020 r.

• 13 sierpień 2020 r.

• 22 wrzesień 2020 r.

• 30 październik 2020 r.

339
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• 24 listopad 2020 r.

• 15 grudzień 2020 r.

8. Zwiększenie dostępności oraz podwyższenie jakości świadczonych usług w zakre  -  

sie ochrony zdrowia w tym doposażenie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czeladzi w sprzęt medyczny 

Miasto Czeladź w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 oraz 

w celu umożliwienia realizacji potrzeb społeczności lokalnej z zakresu ochrony zdrowia, 

w nawiązaniu do zapisów Narodowego Programu Zdrowia,  ustawy o zdrowiu publicznym, 

oraz ustawy o działalności leczniczej, przekazało środki finansowe na zakup specjalistycz-

nego sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Czeladzi  o łącznej wartości 315 000,00 zł (Uchwała Nr XX/259/2020 Rady Miejskiej

w Czeladzi z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Uchwała Nr XXIII/288/2020 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia  27  maja 2020 r. w sprawie:  udzielenia dotacji celowych na zakup sprzętu

i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi).

Cel: pomoc w doposażeniu placówek ochrony zdrowia 

Adresaci: społeczność lokalna

9. Świadczenia stomatologiczne   

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Czeladź a gabinetem stomatologicz-

nym reprezentowanym przez lek. dent. Katarzynę Ossowską prowadzącą podmiot leczni-

czy „Babydent specjalistyczny gabinet stomatologii dziecięcej” z siedzibą w Czeladzi przy

ul. A. Mickiewicza 27 zrealizowano:

 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 

życia – 140 uczniów z czeladzkich szkól podstawowych,

 profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

19 roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakre-

su leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem ortodoncji –

159 uczniów z czeladzkich szkół podstawowych.
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Od 15 marca do września 2020 r. nastąpiła przerwa z powodu zawieszenia umowy

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od września 2020 r. świadczenia realizowane były na 

podstawie indywidualnego kontaktu rodzica/opiekuna prawnego z Gabinetem „Baby Dent”.

Uchwała lub inny doku-
ment ( numer, data pod-

jęcia, nazwa itp.)

Nazwa wskaźni-
ka

Wskaźnik w 2020 Uwagi

Obchody „Dnia chorego” Ilość uczestni-
ków

52 uczestnicy

Ogólnopolski program 
profilaktyki czerniaka w 
edycji 2020/2021

Ilość uczniów ob-
jętych progra-
mem

595 uczniów Projekt

w trakcie reali-
zacji

Projekt pn.: „Profilaktyka
raka jelita grubego – 
to w Tarnowskich 
Górach nic strasznego!” 
III Edycja

Ilość wykładów /

liczba uczestni-
ków

zaplanowany 1 wykład /

projekt w trakcie realizacji

Projekt „Śląskie 
pomaga”

Wykaz zakupio-
nych środków 
ochronnych

• płyn do dezynfekcji po-
wierzchni – 20 sztuk 
po 5 litrów,

• płyn do dezynfekcji rąk –

24 sztuki po 5 litrów,

• kombinezony ochronne dla 
pracowników – 22 sztuk,

• maseczki ochronne jedno-
razowe – 
60 opakowań,

• ochronne buty foliowe –

10 opakowań po 100 sztuk,

• dozownik automatyczny 
do płynu do dezynfekcji rąk 
– 4 sztuki,

• dozownik do mydła anty-
bakteryjnego – 
36 sztuk,

• stacja do dezynfekcji wraz

z akumulatorem – 1 sztuka,

• mata dekontamacyjna – 
30 sztuk,
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• komplet pościeli jednorazo-
wej – 30 sztuk.

Projekt „Śląskie kadry 
DPS vs COVID-19”

Liczba wspartych
etatów realizato-
rów usług

22 etaty

Grant nr COVID-
19.12.124

Liczba osób 
uprawnionych 
do otrzymania 
dodatku do wy-
nagrodzenia

2 osoby

Bezpłatne badania 
mammograficzne

Liczba firm 
świadczących 
usługę /

Łączna liczba 
przebadanych 
kobiet

521

Uchwała 
Nr XX/259/2020 Rady 
Miejskiej w Czeladzi       
z dnia 25 lutego 2020 r. 

wysokość środ-
ków zaplanowa-
nych w budżecie 
na doposażenie 
PZZOZ 

wysokość 
udzielonej dotacji
na doposażenie 
PZZOZ 
Doposażenie 
placówek  
medycznych

300 000,00 zł

100%

Udzielono dota-
cji celowej na 
zakup sprzętu i 
aparatury me-
dycznej 
tj. doposażono 
Oddział Aneste-
zjologii 
i Intensywnej 
Terapii 
w respiratory 
(3 szt.) oraz 
łóżka elektrycz-
ne 
(3 szt.)

Uchwała 
Nr XXIII/288/2020 Rady 
Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 maja 2020 r.

wysokość środ-
ków zaplanowa-
nych w budżecie 
na doposażenie 
PZZOZ 

wysokość 
udzielonej dotacji
na doposażenie 
PZZOZ 
Doposażenie 
placówek  
medycznych

15 000,00 zł

100%

Udzielono dota-
cji celowej na 
zakup sprzętu i 
aparatury me-
dycznej 
tj. kapsuły me-
dycznej prze-
znaczonej 
do transportu 
pacjentów mię-
dzy oddziałami
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20. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

1. Żłobek Miejski w Czeladzi - jednostka organizacyjna Miasta Czeladź, działa na po-

stawie uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia

2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu

w Czeladzi oraz wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Czeladź. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowo-

ści prawnej. Siedziba główna: Czeladź, ul. Niepodległości 6. W strukturach żłobka 

działa Filia zlokalizowana w Czeladzi, ul. Krótka 5.

Cel główny: zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej      

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Adresaci: dzieci w wieku do lat 3

Zadania Żłobka: 

 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 

 zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce o ich pra-

widłowy rozwój, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

 prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

 zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnego z normami i dostosowanego do wie-

ku dziecka, współpraca z rodzicami dzieci, 

 rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówie-

śniczej.

Wydatki Żłobka Miejskiego na 31.12.2020 r. (wykonanie): 1 251 400,24 zł 

Dochody Żłobka w 2020 roku ogółem: 189 352,87 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobyt:   119 874,70 zł  

- z tytułu opłaty za wyżywienie: 64 220,70 zł.

-  pozostałe wpłaty: 5 257,47 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta, budżet państwa, wpływy z tytułu opłat ponoszonych 

przez rodziców.

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany
wskaźnik

Uwagi

Uchwała 
Nr VIII/104/2011 
Rady Miejskiej
w Czeladzi z dnia 
28 kwietnia 2011 r.

Liczba miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3

116

Średnia liczba dzieci 
w trakcie roku 

98

Liczba pracowników 25
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Liczba etatów w tym 23,25

Liczba osób na stanowi-
sku opiekuna 

13

Niezaspokojone potrzeby 
– złożone wnioski 
o przyjęcie

116

Miesięczna opłata 
za pobyt dziecka ponoszo-
na przez rodziców

180,00 zł

Dzienna opłata za wyży-
wienie dziecka –
ponoszona przez rodziców

6,50 zł

Średni koszt pobytu dziec-
ka 

     899,00 zł

Średni koszt pobytu dziec-
ka bez opłat
wnoszonych przez rodzi-
ców i wydatków
inwestycyjnych

852,86 zł

2. Od marca 2020 roku Niepubliczny Żłobek „Krasnalkowo” z siedzibą w Czeladzi,

ul. Zwycięstwa 20, otrzymuje dotację celową z Urzędu Miasta Czeladź, na każde 

dziecko zamieszkałe na terenie miasta w wysokości 300,00 zł miesięcznie (Uchwa-

ła  Nr XVI/185/2019  z dnia 23 października 2019 r. z późn. zm.).

W placówce utworzono 20 miejsc, na koniec roku zapisanych było 14 dzieci.

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany
wskaźnik

Uwagi

Zwiększenie liczby 
miejsc opieki nad
dziećmi w wieku 
do lat 3

Liczba instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3
w Czeladzi, w tym:

2

Żłobek Miejski w tym Fi-
lia Żłobka 1

1

Żłobek Krasnalkowo 1 1

Liczba miejsc opieki 
w Żłobku Miejskim 

116

Liczba miejsc opieki 
w Żłobku Krasnalkowo 

20

Liczba utworzonych no-
wych miejsc w Żłobku
Miejskim

-

Liczba objętych opieką 
dzieci ogółem 

136

Udział dzieci objętych 
opieką do ogółu dzieci
w wieku do lat 3 za-
mieszkałych 
w Czeladzi 

14,6
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21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o Program 

współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi, 

kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.

Adresaci: mieszkańcy czeladzi, organizacje pozarządowe

Szczegółowe cele to:

1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej,

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej

w Mieście,

3. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

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.

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 
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wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego,

4. spółdzielnie socjalne,

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r.

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację

zadań Programu: 583 253,37 zł, w tym na poszczególne zadania publiczne:

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 147 556,17 zł

 Edukacja, oświata i wychowanie

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 12 300,00 zł

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 35 806,20 zł

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 387 591,00 zł

Uchwała lub inny
dokument (numer, data

podjęcia, nazwa itp.)

Nazwa wskaźnika Wskaźnik w 2020

Uchwała Nr XVI/186/2019 
Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 23 października 
2019 r.

Liczba zarejestrowanych 
i działających organizacji 
pozarządowych na terenie 
Miasta Czeladź

83 organizacje pozarządowe

Liczba organizacji 
pozarządowych 
współpracujących 
z Miastem Czeladź

29 organizacji pozarządowych

liczba ogłoszonych 
konkursów

5 otwartych konkursów ofert

liczba złożonych ofert do 
ogłoszonych konkursów

24 oferty

liczba podpisanych umów 
w ramach ogłoszonych 

20 umów
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konkursów dot. realizacji 
zadań publicznych

Zadanie publiczne: 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym – ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

5 organizacji pozarządowych

Zadanie publiczne: Pomoc 
społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób –  ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

brak

Zadanie publiczne: Nauka, 
szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata 
i wychowanie –  ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

1 organizacja pozarządowa 

Zadanie publiczne: Kultura,
sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego –  ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie

4 organizacje pozarządowe

Zadanie publiczne: 
Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej –  ilość organizacji
pozarządowych 
realizujących to zadanie

7 organizacji pozarządowych 

liczby złożonych przez 
organizacje ofert na 
realizację zadań 
publicznych z pominięciem 
otwartych konkurów ofert 
(tzw. małe granty)

2 oferty

liczba podpisanych umów 
na realizację zadań 
publicznych z pominięciem 
otwartych konkurów ofert 
(tzw. małe granty)

2 umowy
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22. Edukacja .
1. SIEĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę Miejską w 

Czeladzi.

W oparciu o art. 39 ust. 5 Prawa oświatowego (Dz. U. 2020 poz.910) Uchwałą Nr 

V/56/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. zostały ustalone plany sieci 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź oraz granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych (Dz. Urz. Woj. Śl. 2019 poz.1860) obowiązującą od dnia 

1 września 2019 r. Sieć szkół podstawowych oraz granice obwodów nie uległy zmianie w 

stosunku do poprzedniej uchwały, poza koniecznym uwzględnieniem zmian wynikających

z ostatecznego zakończenia funkcjonowania klas gimnazjalnych oraz wprowadzeniem ulic

powstałych Czeladzi w międzyczasie.

W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada Miejska 

Uchwałą

Nr LXXIII/1089/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 lipca 2014 r. zaktualizowała sieć 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź.

W 2020 roku Gmina Czeladź była organem prowadzącym dla 7 przedszkoli oraz 6 szkół podstawo-
wych.

Tab. 1. Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Czeladź w 2020 r.

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Adres szkoły/przedszkola

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 80

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 41-250 Czeladź, ul. Szkolna 6

3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 41-250 Czeladź, ul. Stanisława Staszica 47

4 Szkoła Podstawowa nr 4 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42

5 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej 41-253 Czeladź, ul. Lwowska 2

6 Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego 41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 2

7 Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca 41-250 Czeladź, ul. Profesora Henryka Czeczo a 4
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8 Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 14

9 Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia 41-253 Czeladź, ul. Krótka 1

10 Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody 41-250 Czeladź, ul. Ludwika Waryńskiego 19

11 Przedszkole Publiczne nr 9 im. Baśniowej Krainy 41-250 Czeladź, ul. Niepodległości 8

12 Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya 41-253 Czeladź, ul. Żeromskiego 19

13 Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy 41-250 Czeladź, ul. Kombatantów 2

Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne wpisane 

do ewidencji szkół

i placówek niepublicznych, tj.: Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka w Czeladzi - or-

gan prowadzący Judyta Nowak.

Sieć szkół podstawowych została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na 

obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego, bez konieczności za-

pewnienia bezpłatnego transportu

i przewozu. Granice obwodów szkół podstawowych zostały tak zaplanowane, że droga 

dziecka z domu

do szkoły nie przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 4 km

w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.

Tab. 2. Stan organizacji szkół podstawowych w 2020 r.

Lp.
Placówka

rok szkolny 2019/2020

wg stanu na dzień 26.06.2020 r.

rok szkolny 2020/2021

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Liczba oddziałów liczba uczniów

Średnia liczba uczniów

w oddziale

(wartość przybliżona)

Liczba oddziałów liczba uczniów

Średnia liczba uczniów  w

oddziale

(wartość przybliżona)

1.

SP1

15 317 21 14 300 21
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2. SP 2 25 557 22 24 533 22

3. SP 3 16 299 19 16 265 17

4. SP 4 4 77 19 6 119 20

5. SP 5 13 293 22 14 322 23

6. SP 7 20 433 22 20 425 21

Razem szkoły 93 1976 21 94 1964 21

Tab. 3. Stan organizacji przedszkoli w 2020 r.

Lp. Placówka

rok szkolny 2019/2020

wg stanu na dzień 26.06.2020 r.

rok szkolny 2020/2021

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Liczba oddzia-

łów
liczba uczniów

Średnia liczba uczniów  w

oddziale

(wartość przybliżona)

Liczba oddziałów liczba uczniów

Średnia liczba uczniów  w

oddziale

(wartość przybliżona)

1. PP 1 5 121 24 5 120 24

2. PP 4 5 121 24 5 119 24

3. 6 139 23 6 139 23
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PP 5

4. PP 7 4 90 23 4 90 23

5. PP 9 7 164 23 7 160 23

6. PP10 6 150 25 6 149 25

7. PP 11 5 114 23 5 109 22

Razem przed-
szkola

38 899 24 38 886 23

Zarówno w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 uruchomiono 38 oddziałów przed-
szkolnych.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.) jeżeli w danej publicznej 

szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizo-

wane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018 – 

2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora pu-

blicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, na wniosek rodziców tych uczniów. Natomiast zgod-

nie z art. 205 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w latach 

szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę 

VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy 

VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimna-

zjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na wniosek rodziców tych 

uczniów. 
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W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 5 wpłynęły 3 wnioski rodzi-

ców: 1 wniosek o przyjęcie do klasy VII ucznia, który uczęszczał do Szkoły Podstawowej 

nr 1 oraz 2 wnioski o przyjęcie uczniów do klasy IV, którzy uczęszczali do Szkoły Podsta-

wowej nr 7. Do Szkoły Podstawowej nr 4 wpłynęły 3 wnioski rodziców o przyjęcie uczniów 

do klasy IV, którzy uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 3.

Jednakże zgodnie z informacjami otrzymanymi od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 

4 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 złożone przez rodziców wnioski nie były zwią-

zane ze zmianami i możliwościami, które wynikały z reformy oświaty. 

2. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 Stan zatrudnienia w 2020 roku w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa

 tabela.

Tab. 4. Struktura zatrudnienia.

Organizacja placówek oświatowych
wg stanu na dzień 26.06.2020 r.

Organizacja placówek oświatowych
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp. Placówka
Liczba od-
działów

Liczba
uczniów

Nauczyciele

Pracownicy ad-
ministracji

i obsługi
Liczba od-
działów

Liczba uczniów

Nauczyciele

Pracownicy ad-
ministracji

i obsługi

etaty
etaty

etaty
etaty

1 SP 1 15 317 38,57 15,00 14 300 32,28 15,00

2 SP 2 25 557 65,99 21,80 24 533 61,47 22,80

3 SP 3 16 299 49,20 13,80 16 265 46,57 13,80

4 SP 4 4 77 9,73 9,40 6 119 13,16 10,40

5 SP 5 13 293 36,17 15,50 14 322 38,91 16,05

6 SP 7 20 433 48,51 18,00 20 425 46,36 20,55

Razem 93 1976 248,17 93,50 94 1964 238,75 98,60

1 PP 1 5 121 9,45 10,00 5 120 9,45 10,30

2 PP 4 5 121 8,86 9,30 5 119 8,87 9,30

3 PP 5 6 139 10,85 10,75 6 139 12,01 11,05

4 PP 7 4 90 9,01 8,30 4 90 8,60 8,30

5 PP 9 7 164 14,73 14,05 7 160 14,37 14,05

6 PP 10 6 150 10,84 9,50 6 149 10,85 9,05
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7 PP 11 5 114 9,40 11,30 5 109 9,29 11,30

Razem 38 899 73,14 73,20 38 886 73,44 73,35

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej organizacji roku, a

ta ściśle związana jest  z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, 

informatyki), zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządze-

niu (o ramowych planach nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla 

poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 

248,17, w tym z godzin ponadwymiarowych 40,14. W roku szkolnym 2020/2021 w szko-

łach łączna liczba etatów pełnych wg stanu na dzień 31 grudnia wynosiła 238,75. W roku 

szkolnym 2019/2020 w przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 73,14, w tym 

5,13 etatu z godzin ponadwymiarowych. W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. w przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 73,44.

 Na stan zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym mają wpływ również udzie-

lone urlopy dla poratowania zdrowia.

W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 26 czerwca 2020 r. 4 nauczycieli 

przebywało

na urlopach dla poratowania zdrowia:

 Szkoła Podstawowa nr 2 - 2 nauczycieli;

 Szkoła Podstawowa nr 5 - 2 nauczycieli.

W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 3 nauczycieli 

przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia:

 Szkoła Podstawowa nr 5 - 2 nauczycieli;

 Przedszkole Publiczne nr 5 1 nauczyciel.
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Tab. 5. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w szkołach.

Lp. Placówka

Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego

wg stanu na dzień 26.06.2020 r. Razem

Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego

wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Razem

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

1. SP 1 5,04 4,95 3,89 24,69 38,57 0,00 6,73 5,08 20,47 32,28

2. SP 2 1,11 4,46 4,53 55,89 65,99 3,00 3,41 2,36 52,70 61,47

3. SP 3 7,03 12,08 4,78 25,31 49,20 5,32 11,34 6,71 23,20 46,57

4. SP 4 2,5 1,64 0,5 5,09 9,73 0,00 5,88 0,61 6,67 13,16

5. SP 5 2,5 6,45 6,58 20,64 36,17 1,00 5,79 9,03 23,09 38,91

6. SP 7 3,56 5,47 4,93 34,55 48,51 1,89 5,99 6,66 31,82 46,36

Razem 21,74 35,05 25,21 166,17 248,17 11,21 39,14 30,45 157,95 238,75

    

Tab. 6. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w przedszkolach.

Lp. Placówka

Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego

wg stanu na dzień 26.06.2020 r.

Razem

Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego

wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Razem

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

1. PP 1 0,17 1,00 1,02 7,26 9,45 0,00 2,00 1,01 6,44 9,45

2. PP 4 0,00 2,04 1,39 5,43 8,86 0,33 2,11 1,10 5,33 8,87

3. PP 5 1,06 1,21 4,78 3,80 10,85 1,08 2,52 3,55 4,86 12,01

4. PP 7 1,12 2,00 3,61 2,28 9,01 0,00 1,19 5,36 2,05 8,60

5. PP 9 0,00 2,43 2,30 10,00 14,73 0,00 3,32 1,25 9,80 14,37
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6. PP10 3,02 3,26 1,02 3,54 10,84 1,07 5,17 1,00 3,61 10,85

7. PP 11 0,00 2,24 2,33 4,83 9,4 1,33 2,27 1,18 4,51 9,29

Razem 5,37 14,18 16,45 37,14 73,14 3,81 18,58 14,45 36,60 73,44

Tab. 7. Zatrudnienie nauczycieli szkół i przedszkoli wg stopni awansu zawodowego ogółem.

Lp.
Stopień awansu zawodowego

nauczycieli

wg stanu na dzień 26.06.2020 r. wg stanu na dzień  31.12.2020 r.

etat % etat %

Zatrudnienie nauczycieli szkół wg stopni awansu zawodowego

  1. Nauczyciele dyplomowani 166,17 66,96 157,95 66,16

  2. Nauczyciele mianowani 25,21 10,16 30,45 12,75

  3. Nauczyciele kontraktowi 35,05 14,12 39,14 16,39

  4. Nauczyciele stażyści 21,74 8,76 11,21 4,7

        Razem 248,17 100 % 238,75 100 %

Zatrudnienie nauczycieli przedszkoli wg stopni awansu zawodowego

  1. Nauczyciele dyplomowani 37,14 50,78 36,60 49,84

  2. Nauczyciele mianowani 16,45 22,49 14,45 19,67

  3. Nauczyciele kontraktowi 14,18 19,39 18,58 25,3

  4. Nauczyciele stażyści 5,37 7,34 3,81 5,19

Razem 73,14 100 % 73,44 100 %

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. 

Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość 

środków finansowych w budżecie oświatowym. Nauczyciele czeladzkich placówek oświa-

towych posiadają wymagane kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na różnego rodza-

ju studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, zgodnie z potrzebami placówek oświa-

towych, w dobie pandemii także w formie kształcenia na odległość.

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz. U. 2018 poz. 1574, z późn. zm.), postępowanie egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę. W 2020 roku odbyły 
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się 3 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających

się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele, 

którzy złożyli stosowną dokumentację uzyskali pozytywny wynik egzaminu. 10 

nauczycielom wydano decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego.

3. NAUCZANIE INDYWIDUALNE I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Nauczanie indywidualne powoduje, że organy prowadzące ponoszą wydatki, na 

których wysokość nie mają pływu, dlatego też zalicza się je do tzw. wydatków losowych. 

Samorządy prowadzące szkoły nie mają żadnego wpływu na liczbę uczniów nauczanych 

indywidualnie, mogą jednak w pewnym stopniu oddziaływać na liczby godzin zajęć przy-

dzielanych tym uczniom (choć liczba tych godzin zależy także od rodzaju szkoły, do której 

powinien uczęszczać chory uczeń). Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolne-

go dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616, z późn. 

zm.), tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego re-

alizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, dla uczniów klas I – III 

szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin, dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej od 8 

do 10 godzin, dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej od 10 do 12 godzin.

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego na-

uczania wydają zespoły orzekające, działające w poradniach psychologiczno-pedagogicz-

nych. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego na-

uczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym na okres 

wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane są na usprawnianie zaburzonych 

funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiado-

mościach. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrze-

bie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć przygotowanie stosowne do 

rodzaju zajęć (np. z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki,

tyflopedagogiki).
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Wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

realizują zajęcia rewalidacyjne. Wg stanu na dzień 26.06.2020 roku zajęcia rewalidacyjne 

realizowało 92 uczniów.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zajęcia rewalidacyjne realizowało 85 uczniów.

W 2020 r. 12 uczniów otrzymało orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

na realizację którego przydzielono 114,5 godz.

4. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czeladzkich placów-

kach oświatowych realizowane są w formie: zajęć specjalistycznych (przede wszystkim ko-

rekcyjno-kompensacyjnych

oraz logopedycznych) i dydaktyczno-wyrównawczych oraz zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w formie zajęć, objęci są przede 

wszystkim uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opi-

nie - zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Każdy uczeń objęty zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest

objęty także pomocą w trakcie bieżącej pracy, przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów, a także w formie porad i konsultacji. W przypadku każdego ucznia objętego 

zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomoc jest udzielana także 

rodzicom uczniów – w postaci porad i konsultacji.

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy, jest udzie-

lana niezwłocznie każdemu uczniowi w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że 

dany uczeń wymaga objęcia taką pomocą. W razie stwierdzenia przez wychowawcę takiej 

potrzeby, planuje i koordynuje on pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zinte-

growanych działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z uczniem.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów w formie porad i konsultacji są obejmowa-

ni także rodzice tych uczniów.

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czeladzkich placówkach realizo-

wana jest także

w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, np. w Szkole Podstawowej 

nr 1 w okresie

od 5 sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2015 (EFS) „Droga do sukce-

su” skierowanego do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisła-

wy Łakomik w Czeladzi. W projekcie uczestniczy 225.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, wspomożenie całościowe i wyrównanie 

za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem TIK; 

kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębior-

czości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądane-

go na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świa-

domego funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach projektu wyposażono pracownie 

przyrodnicze i matematyczne dla klas I - III i IV - VIII. Prowadzone są niwelujące dyspro-

porcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijają-

ce uzdolnienia uczniów.

Ze względu przerwę w realizacji projektu związaną z COVID-19 wydłużono czas 

realizacji projektu do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021. Projekt 

realizowano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez IZ. Kwota dofinansowania 

wyniosła 298 123,64 zł.

Tab. 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2019/2020

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji).

Lp. Placówka

Zajęcia korekcyjno-kom-

pensacyjne
Zajęcia logopedyczne

Zajęcia dydak-

tyczno-wyrów-

nawcze

Zindywidualizowana

ścieżka

Inne zajęcia o cha-
rakterze terapeu-

tycznym

Liczba uczniów

1. SP1 34 - 6 3 2

2. SP 2 78 13 72 4 1

3. SP 3 35 4 32 1 -

4.

SP 4

10 - - - -
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5. SP 5 28 2 92 2 5

6. SP 7 25 8 40 4 -

Razem szkoły 210 27 242 14 8

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r.

Tab. 9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2020/2021
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji).

Lp. Placówka

Zajęcia korek-

cyjno-kompensa-

cyjne

Zajęcia logope-

dyczne

Zajęcia dydak-

tyczno-wyrów-

nawcze

Zindywidualizowana

ścieżka Inne

Liczba uczniów

1. SP1 48 - - 1 -

2. SP 2 77 14 101 - 20

3. SP 3 35 4 32 - -

4. SP 4 10 - 16 - -

5. SP 5 47 6 130 - 10

6. SP 7 30 9 40 - -

Razem szkoły 247 33 319 1 30

* wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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Tab. 10. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2019/2020
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji).

Lp. Placówka

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne
Inne zajęcia o charakterze terapeu-

tycznym

Liczba uczniów

1. PP 1 - 5 -

2. PP 4 1 4 -

3. PP 5 - - -

4. PP 7 16 11 -

5. PP 9 3 - -

6. PP10 - 12 -

7. PP 11 5 - -

Razem przedszkola 25 32 0

     * wg stanu na dzień 26.06.2020 r.
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Tab. 11. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2020/2021
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji).

Lp. Placówka

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne
Inne zajęcia o charakterze terapeu-

tycznym

Liczba uczniów

1. PP 1 - 6 -

2. PP 4 - 4 -

3. PP 5 - 4 11

4. PP 7 11 7 -

5. PP 9 5 4 -

6. PP10 5 8 3

7. PP 11 5 4 3

Razem przedszkola 26 37 17

* wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
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5. INTEGRACJA

Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów niepełno-

sprawnych. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą 

uczęszczać do klas integracyjnych lub ogólnodostępnych. Wybór należy do rodziców i 

często pada właśnie na klasę integracyjną zapewniającą dziecku normalne, maksymalnie 

samodzielne życie w otwartym społeczeństwie. Integracja szkolna lub przedszkolna pole-

ga na umożliwieniu dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do 

jednej klasy lub grupy. 

W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 26.06.2020 r. funkcjonowało 8 od-

działów integracyjnych: 7 oddziałów w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 1 oddział w Przed-

szkolu Publicznym nr 7. W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. tak-

że funkcjonowało 8 oddziałów integracyjnych: 7 oddziałów w Szkole Podstawowej nr 3 

oraz 1 oddział w Przedszkolu Publicznym nr 7.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami posiadającymi orzeczenia o po-

trzebie kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych realizowane były następujące 

działania: stała praca terapeutyczna grupowa i indywidualna, indywidualizacja wymagań, 

zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego klasy integracyjne liczą do 20 uczniów,

w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych pracuje 

dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze spe-

cjalnym przygotowaniem (nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki spe-

cjalnej zatrudniony dodatkowo w celu wspomagania procesu  kształcenia integracyjnego). 

Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie funkcji fi-

zycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie uzdol-

nień uczniów zatrudniani są nauczyciele posiadający specjalistyczne przygotowanie m.in. 

z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej. W klasie integra-

cyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, 

równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest od-

powiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego,

który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści 
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(szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyj-

nym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stop-

niu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę 

lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i 

zespołowo.

6. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty w gminie Czeladź odbył się w

pięciu szkołach podstawowych, tj.:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik;

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej;

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka;

4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej;

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego.

W Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty

nie przeprowadzono, ponieważ w tym roku szkolnym szkoła nie prowadziła kształcenia w

klasach ósmych.

Egzamin ósmoklasisty w związku z panującą pandemią COVID-19 został 

przeprowadzony w dniach 16, 17 oraz 18 czerwca 2020 r. (pierwotnie egzamin 

ósmoklasisty miał odbyć się w terminie 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r.). Egzamin ósmoklasisty

był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz 

języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 

oznacza, że każdy uczeń musiał

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Arkusz  standardowy  z  języka  polskiego  zawierał  22  zadania,  za  poprawne

rozwiązanie  wszystkich  zadań  można  było  uzyskać  maksymalnie  50  punktów.  Arkusz

egzaminacyjny składał się z zadań zamkniętych (14) i otwartych (8).
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Arkusz  standardowy  z  matematyki  zawierał  21  zadań,  za  poprawne  rozwiązanie

wszystkich  zadań  można  było  uzyskać  maksymalnie  30  punktów.  15  punktów (50  %)

można  było  uzyskać  za  rozwiązanie  zadań  zamkniętych  oraz  15  punktów  (50  %)  za

rozwiązanie zadań otwartych.

Arkusz standardowy z języka nowożytnego zawierał 14 zadań (9 zadań zamkniętych

i 5 zadań otwartych), za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać

maksymalnie 60 punktów.

Tab. 12. Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w roku szkolnym 2019/2020
– arkusze standardowe.

Lp. Placówka

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia)

Liczba uczniów

(arkusz standardowy)

Język polski

%

Matematyka

%

Język angielski

%

1. SP 1 33 64 43 56

2. SP 2 68 61 38 53

3. SP 3 44 55 38 50

4. SP 5 31 58 42 50

5. SP 7 41 56 46 55

6. Gmina 217 59 41 53

7. Powiat - 59 44 55

8. Województwo - 59 46 55

9. Kraj - 59 46 54

Zgodnie z danymi OKE

Ponadto 3 uczniów w gminie zdawało egzamin z języka niemieckiego osiągając: w 

Szkole Podstawowej nr 1 średni wynik na poziomie 31 %, w Szkole Podstawowej nr 2 

wynik 32 % (przy średniej powiatowej 45 %, średniej wojewódzkiej 49 % oraz średniej 

krajowej wynoszącej 45 %).
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Wykres 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2020 r.
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Opracowanie własne na podstawie danych OKE 

Na podstawie analizy średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 

(Wykres 1) można stwierdzić, że najwyższy średni wynik z języka polskiego oraz z języka 

angielskiego uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1. Szkoła ta uzyskała również jeden z 

wyższych wyników z matematyki. Z matematyki najwyższy wynik w gminie uzyskała 

Szkoła Podstawowa nr 7. Szkoła Podstawowa nr 7 uzyskała również bardzo wysoki wynik 

z języka angielskiego. Wyniki z języka niemieckiego były w Szkole Podstawowej nr 1

i Szkole Podstawowej nr 2 na poziomie zbliżonym.

Wynik z języka polskiego powyżej średniej powiatowej, średniej wojewódzkiej i 

krajowej uzyskały szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2, wynik z 

matematyki powyżej średniej powiatowej uzyskała tylko Szkoła Podstawowa nr 7, która 

jednocześnie uzyskała wynik równy średniej wojewódzkiej

i krajowej, wynik powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej z języka 

angielskiego uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1, wynik równy średniej powiatowej oraz 
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wojewódzkiej z języka angielskiego uzyskała Szkoła Podstawowa nr 7, która jednocześnie

uzyskała wynik powyżej średniej krajowej.

W celu porównania wyników z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. zestawiono wyniki 

poszczególnych szkół z przedmiotów egzaminacyjnych wyrażone w skali staninowej. Ska-

la staninowa jest znormalizowana

i uwzględnia poziom trudności danego egzaminu.

Wykres 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2020 r. wg skali staninowej.
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W roku 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 wg skali stani-

nowej uzyskała wynik wyżej średni (6) z języka polskiego. Szkoła Podstawowa nr 5 z języ-

ka polskiego uzyskała wynik średni (5). Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 

7 wg skali staninowej uzyskały wynik niżej średni (4).

Z matematyki Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 

7 uzyskały wynik średni (5), natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 

uzyskały wynik niżej średni (4). Najwyższe wyniki z języka angielskiego wg skali stanino-

wej uzyskały Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 7 – wynik wyżej średni (6). 

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5 wg skali sta-

ninowej uzyskały z języka angielskiego wynik średni (5). Z języka niemieckiego w obu 

szkołach (w Szkoła Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2) zdający uzyskali jedna-

kowy wynik niski (3).
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Zgodnie z analizą średnich wyników z egzaminu ósmoklasisty w ostatnich dwóch la-

tach szkolnych (od kiedy egzamin został wprowadzony) we wszystkich szkołach z wyjąt-

kiem Szkoły Podstawowej nr 5 zaznaczył się spadek osiągniętych przez uczniów wyników,

co jest wypadkową zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i braku zajęć w bezpośrednim 

kontakcie z uczniami. Jedynie w Szkole Podstawowej nr 5 średni wynik egzaminu ósmo-

klasisty osiągną wyniki wyższe w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 3. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w gminie Czeladź.
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Poniżej przedstawione zostały średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. i 

2020 r. z poszczególnych przedmiotów w podziale na placówki (Wykresy 4 - 8).

W Szkole Podstawowej nr 1 pomimo ogólnego spadku osiągniętego średniego wy-

niku z egzaminu (Wykres 3) w odnotowano wyższy średni wynik z matematyki (Wykres 4).

W Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 7 

ze wszystkich przedmiotów uczniowie w 2020 r. osiągnęli niższy wynik w porównaniu do 

wyników z 2019 r. (Wykres 5, Wykres 6, Wykres 8).

W Szkole Podstawowej nr 5 uczniowie osiągnęli ze wszystkich przedmiotów wynik 

wyższy w porównaniu do wyników z poprzedniego roku (Wykres 7).
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Wykres 4. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej nr 1.
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Wykres 5. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej nr 2.
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Wykres 6. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej nr 3.
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Wykres 7. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 i 2020 w Szkole Podstawowej nr 5.
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7. WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne ma duże znaczenie dla procesu 

dydaktycznego. Z roku na rok czeladzkie placówki oświatowe doposażane są w nowoczesny 

sprzęt multimedialny oraz nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (m. in. komputery, laptopy, 

cyfrowe aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, programy multimedialne, czy wysokiej klasy 

pomoce dydaktyczne do poszczególnych pracowni).

Ponadto standardowo każda szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami komputero-

wymi z dostępem do internetu, pracowniami specjalistycznymi, biblioteką, świetlicą czy salami gim-

nastycznymi. W roku szkolnym 2019/2020 dziennik elektroniczny prowadzony był we wszystkich 

szkołach z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. W roku szkolnym 

2020/2021 dziennik elektroniczny prowadzony jest we wszystkich szkołach podstawowych, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Czeladź. Dodatkowo w każdej placówce szkolnej przy 

wsparciu ze strony pracowników Urzędu Miasta Czeladź podejmowane są działania w celu pozy-

skiwania środków ze źródeł zewnętrznych.
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Tab. 13. Stan bazy lokalowej oświaty.

Placówka

Powierzchnia nie-
ruchomości do

sprzątania (w m2)

Powierzchnia
działki (w m2)

Liczba po-
mieszczeń do
nauki ogółem

Pomieszczenia (liczba)

Sale lek-
cyjne

Pracownie

Hale sportowe,
sale gimna-

styczne

Biblioteka

(liczba ksią-
żek)

Świetlica
Stołówki/
jadalnie

komputerowe Specjalistyczne

1 Szkoła Podstawowa 
nr 1 3.442,23 5.482 18 15 1 2 2

1

(7.775)
2 1

2 Szkoła Podstawowa 
nr 2 5.379 21.633 40 25 2 10 3

1

(11.149)
1 1

3 Szkoła Podstawowa 
nr 3 2.940 9.593 16 13 1 2 1

1

(7.929)
1 1

4 Szkoła Podstawowa 
nr 4 1.395 9.170 9 7 1 0 1

1

(12.376)
1 1

5 Szkoła Podstawowa 
nr 5 1.758 12.741 17 16 1 1 1 + basen

1

(7.891)
1 1

6 Szkoła Podstawowa 
nr 7 3.228 15.375 26 20 2 3 2

1

(8.996)
1 1

Razem 18.142,23 73.994 126 96 8 18 10 + BASEN
6

(56.116)
7 6

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół.

Tab. 14. Obiekty sportowe w szkołach.

Placówka
Sala gimna-

styczna Hala sportowa Basen Boisko Plac zabaw

Szkoła Podstawowa nr 1 2 - - 1 1

Szkoła Podstawowa nr 2 2 1 - 1 -

Szkoła Podstawowa nr 3
1 - -

1

(kompleks boisk ORLIK)
-

Szkoła Podstawowa nr 4 1 - - 0 -

Szkoła Podstawowa nr 5 1 - 1 2 -

Szkoła Podstawowa nr 7 2 - - 2 1

RAZEM 9 1 1 7 2

* wg stanu na dzień 26.06.2020 r. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół.
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8. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wycho-

waniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliż-

szego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wycho-

wania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2)  uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do naj-

bliższej szkoły podstawowej;

3) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponad-

podstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 

21. rok życia oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży,

o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościa-

mi sprzężonymi,

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatne-

go transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z któ-

rych jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna; 

 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

1) zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli do-

wożenie zapewniają rodzice (art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe – wg stanu obo-

wiązującego w 2019 roku Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), a od 3 grudnia 2019 r. 

zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie za-

wartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie

zapewniają rodzice (art. 39 a, t.j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.).
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W I półroczu 2020 roku usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na

terenie miasta Czeladź, uczęszczających do szkół i placówek oświatowych położonych w 

innych gminach, wykonywana była przez przewoźników, wybranych w 2019 roku, w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego prze-

prowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r poz. 1843). 

Na realizację tego zadania z wykonawcami podpisano 4 umowy:

 umowa na dowóz dzieci do Będzina (Zadanie A) na kwotę 52 587,36 zł, w tym:

- 21 818,16 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 

- 30 769,20 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r. 

 umowa na dowóz dzieci do Dąbrowy Górniczej (Zadanie B) na kwotę 43 044,48 zł, 

w tym:

- 17 858,88 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

- 25 185,60 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.

 umowa na dowóz dzieci do Sosnowca (Zadanie C) na kwotę 24 251,10 zł, w tym:

- 10 061,63 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

- 14 189,47 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.

 umowa na dowóz dzieci do Katowic (Zadanie D) na kwotę 43 450,56 zł z w tym:

- 18 027,36 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

- 25 423,20 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowo podpisano umowę na przewóz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Spe-

cjalnej w Sosnowcu ul. Sucha 21, zawarta w dniu 12 listopada 2019 r. na kwotę 9 998,09 

zł, w tym 7 969,29 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 roku. W dniu

28 lutego 2020 r. rozwiązano umowę, z powodu rezygnacji przez rodzica z dowozu dziec-

ka do szkoły.

Ze względu na przerwę w dowozie dzieci do szkół od 12 marca 2020 r. do 26 

czerwca 2020 r.
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w  związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowaną zawieszeniem zajęć w 

szkołach i placówkach oświatowych realizacja w/w umów została zawieszona. W sierpniu 

do w/w umów na przewóz uczniów z dnia 19 sierpnia 2019 r. podpisano aneksy na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Aneksy do w/w umów zgodne z postanowieniem stron wprowadziły zmiany

w zakresie terminu wykonania zamówienia określone w § 2 umowy t.j.: „zawieszenie 

wykonania umowy w związku z COVID-19 od 12 marca do odwołania”; zakończenie 

realizacji umowy „do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia 

określonego w umowie pierwotnej”. Dwóch przewoźników wyczerpało kwoty 

wynagrodzenia przed 31 grudnia 2020 r. Aby zachować ciągłość dowozu uczniów

do placówek oświatowych do końca roku 2020 r. z wykonawcami zawarto 2 nowe umowy 

stosując art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. na kwotę brutto 9 230,76 zł  umowa zawarta  na dowóz dzieci do Będzina -  ter-

min realizacji umowy od 5 listopada do 22 grudnia 2020 r.

2. na kwotę brutto 6 009,12 zł  umowa  zawarta na dowóz dzieci do Katowic -  ter-

min realizacji umowy od 17 listopada do 22 grudnia 2020 r.

W 2020 r. gmina Czeladź na dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych w 

innych gminach wydała 110 320,05 zł.

Tab. 16. Zestawienie poniesionych kosztów na przewóz dzieci niepełnosprawnych do gmin
ościennych w 2020 r.

Gmina docelowa Kwota wydatkowana w 2020 r. [zł]

Dowóz uczniów do Będzina - Zadanie A 39 160,80
Dowóz uczniów do Dąbrowy Górniczej - Zadanie B 24 269,76
Dowóz uczniów do Sosnowca - Zadanie C 13 673,15
Dowóz uczniów do Katowic - Zadanie D 30 970,08
Umowa dodatkowa na dowóz ucznia do Sosnowca 2 246,26

Razem: 110 320,05

Gmina Czeladź w pierwszej połowie 2020 r. (II semestr roku szkolnego 2019/2020) 

zapewniała przewóz do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin dla 30 

uczniów.
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W drugim półroczu 2020 r. (I semestr roku szkolnego 2020/2021 Gmina Czeladź 

zapewniała przewóz do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin dla 23 

uczniów.

W 2020 roku Gmina Czeladź zapewniła przewóz dla 22 uczniów dowożonych do 

szkół i przedszkoli na terenie Czeladzi (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 

5, Zespół Szkół Specjalnych oraz Przedszkole Publiczne nr 7). Przewozy na terenie Cze-

ladzi wykonywane były autobusem będącym własnością Gminy.

Na rok szkolny 2019/2020 zawarto umowy z rodzicami, którzy złożyli wnioski o 

zwrot kosztów dowozu w oparciu o art. 39 ust. 4 pkt. 3 (wg stanu obowiązującego w 2019 

roku, Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), a następnie o art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 paź-

dziernika 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2019 poz. 2248) wprowadziła zmiany dotyczące sposobu zwrotu kosztów rodzicom,

którzy sami dowożą i zapewniają opiekę na zasadach określonych w umowie zawartej po-

między burmistrzem a rodzicami. W/w ustawa, w art. 39 w ust. 4 uchyliła pkt 3 i dodała art.

39 a w brzmieniu „(…) gmina spełnia [obowiązek] poprzez zorganizowanie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie 

albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzi-

ców”, przy czym zwrot kosztów następuje w wysokości określonej według wzoru określo-

nego w ustawie.

Po okresie wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady wyliczania kosztów przewo-

zu żaden z rodziców uczniów niepełnosprawnych, z którymi na wcześniejszych zasadach 

zawarto umowy na rok szkolny 2019/2020 nie rozwiązał zawartej umowy i nie złożył wnio-

sku dotyczącego zawarcia umowy na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy –

Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z dnia

16 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2248).

Gmina Czeladź w pierwszej połowie 2020 r. (II semestr roku szkolnego 2019/2020) 

zapewniła zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla 9 uczniów niepełnospraw-

nych, z czego 1 rodzic, w trakcie obowiązywania umowy, nie złożył żadnego wniosku o 

zwrot kosztów dowozu. Gmina Czeladź w drugiej połowie 2020 r. (I semestr roku szkolne-

go 2020/2021) zawarła 7 umów dotyczących zwrotu kosztów dowozu uczniów do placó-
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wek oświatowych. Jeden z rodziców z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania (Sosno-

wiec) rozwiązał umowę (listopad 2020 r.) i nie złożył żadnego wniosku o zwrot kosztów do-

wozu. Łącznie w 2020 r. wydatki faktyczne poniesione przez Gminę Czeladź na zwrot 

kosztów dowozu w 2020 r. wyniosły 6 754,42 zł, przy czym od stycznia do czerwca 2020 

r., miesięczna kwota zwrotu dla 1 ucznia wynosiła 139,50 zł

(jeżeli dowóz organizowany był w granicach jednej gminy) i 207,00 zł (jeżeli dowóz organi-

zowany był w granicach dwóch i więcej gmin), co dało całkowity koszt zwrotu wynoszący 5

386,50 zł. Umowy realizowane od września do grudnia 2020 r. wyniosły 1 367,92 zł i rozli-

czane były zgodnie z algorytmem:koszt = (a - b) *c * d
100

 gdzie: 

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo 

szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 

miejsca pracy

i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu.

Tab. 17. Zestawienie poniesionych przez gminę Czeladź kosztów na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych w 2020 r.

KOSZT REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZELADŹ 
OBOWIĄZKU PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOISPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W ROKU 2020

OKERS
ZWROT KOSZTÓW

DOWOZU UCZNIÓW
DOWÓZ UCZNIÓW DO

INNYCH GMIN
DOWÓZ UCZNIÓW NA

TERENIE GMINY CZELADŹ 

I PÓŁROCZE
(tj. 6 miesięcy roku

szkolnego 2019/2020, od
stycznia do czerwca 2020 r.) 

5 386,50 zł 48 020,26 zł 80 712,16 zł
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II PÓŁROCZE
(tj. 4 miesiące roku

szkolnego 2020/2021, od
września do grudnia 2020 r.) 

1 367,92 zł 62 299,79 zł

RAZEM
(ZA ZADANIE) 6 754,42 zł 110 320,05 zł 80 712,16 zł

KOSZT ROCZNY 197 786,63 zł

9. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W roku 2020 w budżecie Miasta zaplanowane były wydatki na rzecz oświaty na łącz-

ną kwotę 

39 343 623,47 zł; a wykonane zostały na kwotę 36 720 079,51 zł.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty zarówno nauczycieli, jak i pracow-

ników administracji

i obsługi (szkoły, przedszkola, klasy gimnazjalne, stołówki szkolne, świetlice szkolne) wy-

niosły

30 164 560,27 zł.

Wydatki na media (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz) wyniosły 1 244 899,28 zł.

Wydatki na remonty wyniosły – 237 966,76 zł; w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 862,20 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 2 – 22 888,87 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 3 – 29 110,10zł;

• Szkoła Podstawowa nr 4 – 14 522,00 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 5 – 99 919,32 zł;

• Szkoła Podstawowa nr 7 – 3 748,97 zł;

• Przedszkole nr 1 – 2 292,72 zł;

• Przedszkole nr 4 – 10 667,74 zł;
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• Przedszkole nr 5 – 3 878,11 zł;

• Przedszkole nr 7 – 6 767,24 zł;

• Przedszkole nr 9 – 18 475,20 zł;

• Przedszkole nr 10 – 4 597,50 zł;

• Przedszkole nr 11 – 17 236,79 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 969 599,37 zł; w tym:

 Szkoła Podstawowa nr 1 – 357 713,97 zł – modernizacja placu zabaw i strefy wej-

ściowej;

 Szkoła Podstawowa nr 2 – 537 847,00 zł – „Wioska urwisów” – budżet obywatelski;

32 123,81 zł – modernizacja przewiązki pomiędzy budynkami szkoły;

27 154,59 zł – modernizacja sali gimnastycznej;

 Szkoła Podstawowa nr 5 - 14 760,00 zł – modernizacja drogi przy szkole.

Wszystkie placówki zostały doposażone w meble, pomoce dydaktyczne i inne wyposaże-

nia na łączną kwotę 411 567,78 zł.

Na działalność placówek oświatowych Gmina Czeladź otrzymała subwencję oświa-

tową w wysokości

16 635 832,00 zł.

W 2020 roku Gmina Czeladź wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o 

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy na dofinansowanie wy-

posażenia Szkoły Podstawowej nr 1

w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodni-

czych. Na ten cel otrzymaliśmy dodatkowo 71 730,00 zł. W związku ze zdalna pracą pla-

cówek oświatowych została zwiększona subwencja o kwotę 102 000,00 zł z przeznacze-
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niem na wsparcie dla nauczycieli (500+) w celu zakupu sprzętu niezbędnego do prowa-

dzenia nauczania w trybie zdalnym.

Ponadto Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie za-

kupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 

wysokości 36 000,00 zł. Do tego wkład własny Gminy w wysokości 9 000,00 zł. Biblioteki 

szkolne w SP 2, SP 5 i SP 7 wzbogaciły swoje księgozbiory na łączną kwotę 45 000,00 zł. 

10. DOTACJE

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje

dotację celową

z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków

bieżących związanych z realizacją tych zadań. Podziału środków przeznaczonych na dota-

cję pomiędzy poszczególne gminy dokonuje Minister Edukacji i Nauki.

Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypada na każde dziecko korzystające z

wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas jego przebywania 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego.

Wydatki budżetu państwa na wsparcie gminy Czeladź w realizacji zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego w 2020 roku wyniosły 1 023 343,28 zł

Tab. 18. Wydatki budżetu państwa na wsparcie gminy Czeladź w realizacji zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego w 2020 r.

DOTACJA OTRZYMANA
NA 2020 ROK 

[zł]

KWOTA DOTACJI DO ZWROTU (DOTACJA
POBRANA W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI)

[zł]

DOTACJA NALEŻNA – WYKORZYSTANA
[zł]

1 031 463,00 8 119,72 1 023 343,28

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Na podstawie ustawy - Prawo oświatowe pracodawcom przysługuje dofinansowanie

z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

221



Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w formie 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu obejmuje

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego do 

pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie go do wy-

konywania określonej pracy może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu i

ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pra-

codawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u 

pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane

do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, a młodociany pracownik 

ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej. Obowiązek wypłacania dofinansowa-

nia spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika w ramach zadań własnych.

Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwalifiko-

wane jest jako forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza sektora finan-

sów publicznych i stanowi tzw. pomoc de minimis.

W 2020 roku wypłacono 1 pracodawcy dofinansowanie na łączną kwotę 673,42 zł z 

tytułu zwrotu kosztów kształcenia 1 młodocianego pracownika z tytułu nauki zawodu. 

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe :

Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w za-

kresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materia-

łów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach na-

uczania ustalonych dla tych szkół.
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Na podstawie art. 55 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zadaniem zleco-

nym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego, jest wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z za-

kresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do 

zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz wyposażenie w materiały edu-

kacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I - VIII.

Dotacja celowa w roku 2020 (na rok szkolny 2020/2021) wynosiła w kwocie do wy-

sokości:

 na podręczniki lub materiały edukacyjne:

- 75 zł na ucznia – w przypadku klas I - III,

- 140 zł na ucznia - w przypadku klasy - IV,

- 180 zł na ucznia – w przypadku klasy V - VI,

- 250 zł na ucznia – w przypadku klasy VII – VIII,

 na materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów klas I - VIII wynosiła w kwocie do wy-

sokości:

- 50 zł na ucznia – w przypadku klas I - III,

- 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV – VIII,

 na koszty obsługi zadania – 1% przekazanej kwoty dotacji.

Na realizację tego zadania Gmina Czeladź corocznie otrzymuje dotację celową z 

budżetu państwa, udzielaną przez Wojewodę. 

Dotacja celowa na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z ustawą z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku (Dz. U. z 

2020 r., poz. 479), obejmowała  wyposażenie czeladzkich szkół podstawowych w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
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 dla uczniów klas I, IV i VII – (nowe podręczniki – zgodne z podstawą programową 

oraz numerem dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN),

 dla uczniów klas I – VIII - materiały ćwiczeniowe,

 dla uczniów klas I - VIII - refundację kosztów poniesionych w roku poprzednim na 

podręczniki i/lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,

 dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształce-

nia specjalnego, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenio-

wych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych 

uczniów.

W lipcu Gmina Czeladź dla ustalenia wstępnej wysokości dotacji celowej wystąpiła 

z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przyznanie dotacji celowej na podstawie informacji 

złożonych przez dyrektorów szkół podstawowych. Dotacja została udzielona na podstawie 

Decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.116.17.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. - na kwotę 

234 591,52 zł.

We wrześniu 2020 roku Gmina Czeladź złożyła aktualizację wniosku o przyznanie 

dotacji celowej. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.116.25.2020 z dnia 13 

października 2020 r. dotacja została zmniejszona o kwotę – 6 109,39 zł, którą Gmina 

Czeladź zwróciła. 

Przyznana kwota dotacji w 2020 roku wyniosła – 228 482,13 zł.

Otrzymaną dotację przeznaczono na: 

1. zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych:

 243 - kompletów dla uczniów klas I,

 11 - kompletów dla uczniów klas II,

 17 - kompletów dla uczniów klas III,

 250 - kompletów dla uczniów klas IV,
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 19 - kompletów dla uczniów klas VI,

 368 - kompletów dla uczniów klas VII,

 19 - kompletów dla uczniów klas VIII,

 1 - komplet dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycz-

nych dla ucznia

z niepełnosprawnością,

 1 - refundację kosztów poniesionych w roku poprzednim na podręczniki i/lub 

materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

1. zakup materiałów ćwiczeniowych dla 1 965 uczniów klas od I do VIII.

Tab. 19 Zestawienie zakupionych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w po-

szczególnych placówkach.

Szkoła
Klasa Materiały ćwi-

czenioweI II III IV V VI VII VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 23 - - 41 - - 72 - 297

Szkoła Podstawowa nr 2 53 - 9 62 - - 107 - 536

Szkoła Podstawowa nr 3 33 - - 34 - 10 42 - 266

Szkoła Podstawowa nr 4 38 - - 22 - - 24 - 119

Szkoła Podstawowa nr 5 53 11 - 45 - - 55 - 322

Szkoła Podstawowa nr 7 43 - 8 46 - 20 68 19 425

Ogółem: 243 11 17 250 - 20 368 19 1965

Tab. 20. Zestawienie rozliczenia dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. przez placówki.

SZKOŁA
KWOTA

PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]

KWOTA
WYKORZYSTANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA
ZWRÓCONEJ
DOTACJI [zł]

Szkoła Podstawowa nr 1 34 385,56 34 378,96 7,60

Szkoła Podstawowa nr 2 59 304,06 58 482,23 821,83
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Szkoła Podstawowa nr 3 28 682,13 27 701,58 980,55

Szkoła Podstawowa nr 4 19 078,09 19 006,97 71,12

Szkoła Podstawowa nr 5 37 171,28 36 391,46 779,82

Szkoła Podstawowa nr 7 49 860,01 49 851,53 8,48

RAZEM 228 482,13 225 812,73 2 669,40

 

Dotacja została udzielona na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego:

FBI.3111.116.17.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. - na kwotę     234 591,52

FBI.3111.116.25.2020 z dnia 13 października 2020 r. - zmniejszona o kwotę      - 6 109,39

--------------------------------------
przyznana kwota dotacji na 2020 r.               228 482,13

Tab. 21. Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. przez gminę Czeladź.

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ

DOTACJA DO
ZWROTU

Nr decyzji
Kwota dotacji

[zł]
RAZEM

[zł]

Zakup podręcz-
ników, materia-
łów edukacyj-
nych i ćwiczeń

[zł]

Obsługa zada-
nia 1%

[zł]

RAZEM

[zł]

Dotacja do zwro-
tu

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

FBI.3111.116.17.2020  z dnia 7
sierpnia 2020 r.

234 591,52

228 482,13 223 586,88 2 225,85 223 812,73 2 669,40FBI.3111.116.25.2020  z dnia 
13 października 2020 r.

- 6 109,39

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację w ustawowym terminie do 31 stycznia br. oraz 

zwróciła dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 2 669,40 zł ze względu na 

fakt, że ostateczna liczba uczniów była  niższa od przewidywanej na etapie wnioskowania.
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„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w la-

tach 2020-2022” realizowany w 2020 r.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania za-

kupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-

2022 (realizowany dotychczas w formule jednorocznej pod nazwą Rządowego programu 

pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”) realizuje jedno

z priorytetowych zadań państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych jest elementem systemu dzia-

łań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych występujących ze względu na czynnik ekonomiczny.

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc skierowana została do uczniów:

Pomoc udzielana uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowa-

na w 2020 r. udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
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- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i

2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), 

W 2020 roku (na rok szkolny 2020/2021) pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia 

ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i 

II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego li-

ceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I 

i II pięcioletniego  technikum, klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum pro-

wadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły balet0owej, klas I i II liceum sztuk plastycz-

nych, klas II – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk 

plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas 

V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum 

sztuk plastycznych, a także uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym oraz uczniom

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spo-
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śród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w w/w pkt 1-6 i 8 uczęszczającym 

do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W 2020 roku (na rok szkolny 2020/2021) pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia w zawodach udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

uczęszczającym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

W 2020 roku (na rok szkolny 2020/2021) pomoc w formie dofinansowania zakupu 

materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego udzielana była uczniom:

1. słabowidzącym,

2. niesłyszącym,

3. słabosłyszącym,

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawno-

ści spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

uczęszczającym do klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stop-

nia,
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klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycz-

nych, klas II – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk 

plastycznych, klas V i VI dotychczasowej  ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas

V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum 

sztuk plastycznych.

W 2020 r. dofinansowanie przyznano 22 uczniom na łączną kwotę 7 097,49 zł

Tab. 22. Podział dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie do-
finansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” w 2020 r.

Placówka Liczba uczniów obję-
tych pomocą

Wartość udzielonej pomocy 

[zł]

Zespół Szkół Specjalnych 19 5 925,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych 3 1 172,49

RAZEM 22 7 097,49

„Zielone szkoły”

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wyjazd na „Zielone szkoły” 

w roku szkolnym 2019/2020 nie odbył się. Rodzice uczniów klas III, dla których zgodnie z 

regulaminem dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach dedykowane jest przedmiotowe 

zadanie nie zdecydowali się na wyjazd swoich dzieci. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozwojem sytuacji podjął Uchwa-

łą Zarządu Funduszu nr 469/2020 z dnia 27.03.2020 r. nowy „Regulamin dofinansowania 

zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach”, zgodnie z 
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którym w roku szkolnym 2020/2021 dzieci z klas IV szkół podstawowych, które nie skorzy-

stały z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 oraz jak co-

rocznie dzieci z III klas szkół podstawowych, a także dzieci niepełnosprawne oraz posia-

dające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z dofinansowania

do śródrocznego wyjazdu na tzw. „Zielone szkoły”. W związku z powyższą zmianą w roku 

szkolnym 2020/2021, jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli z wyjazdu na zieloną szko-

łę skorzystają 2 roczniki uczniów czeladzkich szkół. 

Dotacja celowa dla miasta Mysłowice oraz Katowice na pokrycie kosztów 

zatrudnienia związanego

z  nauczaniem religii w 2020 roku: 

Na podstawie:

 art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r. poz. 

1481 z późn. zm.), 

 § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. 

U. 1992 Nr 36 poz. 155, z późn. zm.).

• dotacja celowa dla miasta Mysłowice za zorganizowanie nauki religii (Kościół 

Ewangelicko-Augsburski) dla 1 ucznia szkoły lub przedszkola w 2020 r. wynosiła 1 

487,77 zł

• dotacja celowa dla miasta Katowice za zorganizowanie nauki religii (Kościół 

Ewangelicko-Augsburski) dla 1 ucznia szkoły lub przedszkola w 2020 r. wynosiła 

376,32 zł

ZWOLNIENIA Z OPŁAT Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W 2020 r. na rok szkolny 2020/201,na wniosek rodziców, na podstawie Uchwały NR

XLIX/641/2018

z dnia 21 marca 2018 r. Rady Miasta Czeladź w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego na-

uczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przed-

szkolnego w przedszkolach publicznych,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, 2 rodziców zwolniono z opłaty w 

231



całości, za pobyt dziecka w przedszkolu oraz 3 rodziców zwolniono z części opłaty, za po-

byt dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego 

poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na terenie Gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne wpisane 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, tj. Niepubliczne Sportowe Przedszkole „Baj-

ka” w Czeladzi - organ prowadzący Judyta Nowak.

 Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 

nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełno-

sprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana

na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czeladź.

Niepubliczne Sportowe Przedszkole „Bajka” w Czeladzi w 2020 roku otrzymało do-

tację  w kwocie 569 627,89 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne – z orzeczeniami 

199 752,25 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przed-

szkoli publicznych

W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 

października 2017 r.

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 2029 z poźn. zm.) każda gmina może uzyskiwać zwrot kosztów wy-

chowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowa-

dzonych przez gminę, a będących mieszkańcami innych gmin.

Na podstawie ww. art. w roku 2020 Gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów wycho-

wania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzo-

nych przez gminę Czeladź, a będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 

55 402,20 zł.

Natomiast wydatki na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświa-

towych w postaci zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczają-

cych do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy, a będących mieszkań-
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cami Gminy Czeladź w roku 2020 wyniosły

76 240,24 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego:

• dla Gminy Wojkowice: 66,87 zł

• dla Gminy Bobrowniki: 7 026,10 zł

• dla Gminy Jaworzno: 12 377,66 zł

• dla Gminy Katowice: 6 632,04 zł

• dla Gminy Będzin: 18 742,80 zł

• dla Gminy Sosnowiec: 30 512,16 zł

• dla Gminy Bytom: 882,61 zł

RAZEM: 76     240,24 zł  

 

Zwrot dla Gminy Czeladź: 

• z gminy Siemianowice Śląskie: 11 871,90 zł

• z gminy Będzin: 25 722,45 zł

• z Gminy Siewierz: 5 276,40 zł

• z Gminy Psary: 12 531,45 zł

RAZEM: 55     402,20 zł  

Dotacja udzielona przez inne miasta na uczniów uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych na terenie tych miast, a będących mieszkańcami miasta Czeladź w 

2020 roku.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2029 z późn. zm.).

dotacja wyniosła 310 449,68 zł:
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 dla Gminy Bytom: 1 264,14 zł

 dla Gminy Siemianowice Śląskie: 28 300,14 zł

 dla Gminy Sosnowiec: 121 547,31 zł

 dla Gminy Dąbrowa Górnicza: 3 564,42 zł

 dla Gminy Będzin: 107 805,27 zł

 dla Gminy Katowice: 47 968,40 zł

RAZEM: 310     449,68 zł  

Na podstawie ww. art. w roku 2020 Gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego

na uczniów uczęszczających do Niepublicznego Sportowego Przedszkola „Bajka” w Cze-

ladzi, a będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 37 646,37 zł.

Zwrot dla Gminy Czeladź:

• z Gminy Będzin: 12 084,02 zł

• z Gminy Sosnowiec: 3 718,16 zł

• z Gminy Psary: 15 802,18 zł

• z Gminy Dąbrowa Górnicza: 5 577,24 zł

• z Gminy Siemianowice Śląskie: 464,77 zł

RAZEM: 37     646,37 zł  

ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWE :

Ze względu na panującą epidemię rok 2020 był rokiem dostosowania funkcjonowa-

nia szkół i przedszkoli do panujących i zmieniających się wraz z rozwojem sytuacji epide-

miologicznej procedur, wskazań i odgórnych zaleceń. W 2020 r. we wszystkich czeladzkich

szkołach podstawowych do marca organizowano uroczyste obchody świąt. Po marcowych

zmianach związanych z sytuacją epidemiologiczną funkcjonowanie szkół zostało znacznie 
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ograniczone celem zmniejszenia transmisji koronawirusa. Od marca szkoły

i przedszkola dostosowywały się do odgórnych zaleceń rządu czy sanepidu dostosowując 

swoje funkcjonowanie do obowiązujących w danym momencie aktów prawnych. Organiza-

cja oraz udział uczniów w uroczystościach, akcjach, programach, kampaniach, czy projek-

tach dostosowany był do obowiązujących możliwości organizacyjnych. Większość konkur-

sów organizowana była on-line.

Szkoły w miarę możliwości pozyskiwały środki pozabudżetowe na realizację projek-

tów. Realizowane były innowacje i programy autorskie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Promocja - 317

Niepromowanych- 0

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0

Nieklasyfikowanych -0

Średnia ocen w szkole za rok szkolny: 4,51

Średnia frekwencja: 88%

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych:

 2 Tytuły Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Rosyjskiego,

 wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny, grupa wiekowa 

Maluch

(III i IV klasy szkoły podstawowej), miejsce w powiecie 5, miejsce w regionie kato-

wickim 12,

 wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny, grupa wiekowa 

Beniamin
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(V i VI klasy szkoły podstawowej), miejsce w powiecie 12, miejsce w regionie kato-

wickim 22,

 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Szlakiem obszarów 

zrewitalizowanych”,

 wyróżnienie dla szkoły z 52 szkół w Polsce za udział Ogólnopolskim Programie 

Myślimy pozytywnie - Program współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Otrzymanie 

certyfikatu Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Osiągnięcia sportowe:

 5 miejsce w Wojewódzkim Finale Igrzysk Dzieci w badmintonie chłopców,

 6 miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt,

 5 - 6 miejsce w Finale wojewódzkim w Igrzyskach Dzieci w unihokeju dziewcząt,

 5 - 6 miejsce w Ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w badmintonie chłopców,

 3 miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży w badmintonie chłopców,

 6 miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach prze-

łajowych chłopców,

 IV Grand Prix w badmintonie:

Chłopcy rocznik 2009 i młodsi: 1 i 2 miejsce,

Chłopcy rocznik 2007 - 2008: 2 i 4 miejsce,

Chłopcy rocznik 2005 - 2006: 2 miejsce.

Realizowane przez szkołę w 2020 r. projekty

 Realizacja projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2015 (EFS). Projekt realizowało 15 nauczy-

cieli. Okres realizacji przewidziano od 05.08.2019 do 19.06.2020, ale ze względu na CO-

VID- 19 zajęcia przedłużono

do 25.01.2021 r. W ramach projektu wyposażono pracownie: przyrodnicze, matematyczne 

dla klas I - III oraz IV - VIII. Całkowity budżet projektu 321 248,49 zł, pozyskane fundusze 

z UE wyniosły 289 123,64 zł.
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Celem projektu, skierowanego do uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

S. Łakomik w Czeladzi, była poprawa jakości kształcenia, całkowite wspomożenie 

całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod 

nauczania z wykorzystaniem TIK, kompetencji matematycznych, językowych i 

społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wspomożenie uczniów w 

umiejętności uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz 

samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowania w 

społeczeństwie. Prowadzono zajęcia niwelujące dysproporcje, dydaktyczno-

wyrównawcze, warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów

 Projekt „Myślę pozytywnie” – realizowany w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021. Projekt  obejmuje uczniów klas I - VIII, realizowany jest przez szkolnego peda-

goga i psychologa.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w 

profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. W ramach

projektu opracowano modelowy program profilaktyczny przygotowujący szkoły i placówki 

systemu oświaty do prowadzenia działań wśród uczniów i wychowanków związanych z po-

pularyzowaniem wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego

i jego uwarunkowań poprzez Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego:

 kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspiera-

jącego zdrowie psychiczne;

 budowanie konstruktywnego systemu wartości;

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psy-

chicznemu;

 przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

W ramach projektu pozyskano pakiety pomocy edukacyjnych, scenariusze zajęć wy-

chowawczo – profilaktycznych, pakiety szkoleniowe on-line dla nauczycieli, e-konsultacje i 

wsparcie dla szkoły od ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej oraz certyfikat „Szkoła 

Myślenia Pozytywnego”.

„Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” - rok 

szkolny 2020/2021.
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Celem projektu jest wspieranie zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej na 

te potrzeby została stworzona pierwsza, kompleksowa i interaktywna platforma e-learnin-

gowa dla nauczycieli, dyrektorów szkół

i przedstawicieli oświaty, a także rodziców i młodzieży.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020.

W ramach udziału w projekcie pozyskaliśmy możliwość korzystania z: szkoleń na 

platformie zgodnych

z wymogami MEN, MS i RPD, superwizji, konsultacji merytorycznych podejmowanych 

działań, materiałów edukacyjnych oraz stałej opieki Fundacji po zakończeniu projektu.

 Projekt „Uniwersytetu Dzieci w Klasie” pod patronatem MEiN. Projekt realizowany 

przez wychowawcę z klasą VI c metodą projektową. Podczas zajęć uczniowie z klasy 6c 

biorą udział w aktywnościach, dzięki którym dowiadują się, jak planować i przeprowadzać 

projekt. Uczą się dzielić zadaniami w grupie, współpracować i dążyć do wspólnego celu. 

Rozwijają przy tym takie kompetencje, jak: kreatywność, samoświadomość, elastyczność, 

pewność siebie i współpraca.

 Projekt edukacyjnym „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”. Projekt uczący ak-

ceptacji, tolerancji i integracji. W projekcie brała udział klasa II - 23 uczniów.

 Czytam sobie. Pierwsza klasa! Wielki edukacyjny projekt. Celem: zachęcenie dzieci

do nauki samodzielnego czytania, pokazanie, że czas z książką może być przyjemny, ak-

tywny i twórczy oraz wywarcie pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.  Rodzi-

ce i dzieci otrzymały w ramach projektu materiały książkowe i edukacyjne. W projekcie 

brała udział klasa I - 21 uczniów, prowadził go wychowawca klasy.

Działania podjęte w 2020 roku ze względu na COVID-19

 Zakup środków ochrony osobistej oraz  do dezynfekcji z własnego budżetu (kwota 1

373,76 zł).

 Pozyskanie:

 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Zdrowia, środków 

ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji (44 płynów 5 l, 2 200 mase-

czek) oraz dystrybutora do dezynfekcji rąk,
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 od sponsora - 10 przyłbic, ozonatora.

 Udział nauczycieli w testach na COVID-19 (dwukrotnie – maj 2020 r., styczeń 2021 

r., planowane kolejne).

 Wprowadzenie procedur:

 bezpieczeństwa,  obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Czeladzi,

 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,

 zwrotu podręczników w okresie pandemii COVID-19,

 egzaminu ósmoklasisty w czasie epidemii koronawirusa,

 organizacji konsultacji klas ósmych i innych klas oraz dla uczniów uczestniczących 

w zajęciach rewalidacyjnych w okresie pandemii,

 bezpieczeństwa w okresie pandemii w związku z organizacją zajęć opiekuńczo-

wychowawczych

z elementami dydaktyki,

 organizacji roku szkolnego 2020/2021 w sprawie pracy zdalnej,

 zorganizowanie zajęcia w szkole dla uczniów, którzy z uwagi nie mają możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

miejscu zamieszkania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Ilość uczniów – 557

Frekwencja: 91,84% (w tym w klasach I - III – 91,32%, w klasach IV – VIII – 92,36% ).

Promocja – 556 uczniów, tj. 99,82%

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – nie ma
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Nieklasyfikowanych – 0 uczniów 

Średnia ocen – 4,28

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, 

międzynarodowych.

a) I miejsce i tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Hisz-

pańskiego,

b) wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,

c) laureat Konkursu „OLIMPUS” z fizyki (sesja wiosenna),

d) II miejsce dla drużyny SP2 w konkurencji LIGA w projekcie badawczym - Międzyna-

rodowy Konkurs Badawczy „Łowcy Cząsteczek”,

e) uzyskanie certyfikatu Europejskiej Agencji Kosmicznej dla 3 drużyn w Międzynaro-

dowym Projekcie „Moon Camp”,

f) uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Szlakiem ob-

szarów zrewitalizowanych” - 2 uczniów,

g) I miejsce i dwa wyróżnienia w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym z okazji 100. 

rocznicy urodzin Jana Pawła II,

h) wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Literacko-Dziennikarskim „Dzieciństwo i 

młodość Karola Wojtyły”,

i) drużyna z SP2 finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Nauka dla Ciebie” organizowa-

nego przez Centrum Nauki Kopernik.

Osiągnięcia sportowe   (od szczebla wojewódzkiego)  

Rok szkolny 2019/2020 (II semestr) 

 Igrzyska Dzieci klasy 4 - 6

 1/4 Finały wojewódzkie: Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – 3 miejsce,

Szachy drużynowe – 1 miejsce,
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Koszykówka chłopców – 2 miejsce,

 Finały wojewódzkie: Szachy drużynowe – 2 miejsce,

Unihokej dziewcząt – 7 miejsce,

Unihokej chłopców – 9 - 11 miejsce,

 XXII Memoriał im. Józefa Pawełczyka: Szkoła Podstawowa nr 2 – miejsce 1,

 Igrzyska Młodzieży klasy 7-8,

 1/4 Finały wojewódzkie: Badminton dziewcząt – 2 miejsce,

Badminton chłopców – 3 - 4 miejsce,

 Finały wojewódzkie: Unihokej dziewcząt – 7 miejsce,

Unihokej chłopców – 9 - 11 miejsce,

 XXII Memoriał im. Józefa Pawełczyka: Szkoła Podstawowa nr 2 – miejsce 1.

Rok szkolny 2020/2021 (I semestr) 

 Igrzyska Dzieci klasy 4-6.

 1/4 Finały wojewódzkie: Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – 4 miejsce,

 Finały wojewódzkie: Szachy drużynowe – 2 miejsce,

Unihokej dziewcząt – 3 miejsce,

Unihokej chłopców – 5 miejsce,

Trójbój lekkoatletyczny chłopców – 8 miejsce,

Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt – 10 miejsce,

 XXIII Memoriał im. Józefa Pawełczyka - Szkoła Podstawowa nr 2 – miejsce 1 kl. 4 –

6,

 Igrzyska Młodzieży klasy 7 – 8, 

 Finały wojewódzkie: Unihokej dziewcząt – 3 miejsce,

Unihokej chłopców – 4 miejsce,
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Badminton dziewcząt – 4 miejsce,

Badminton chłopców – 2 miejsce,

 XXIII Memoriał im. Józefa Pawełczyka - Szkoła Podstawowa nr 2 – miejsce 2 kl. 7 –

8.

Realizowane przez szkołę projekty w 2020 r.

 Projekt pt. "Inside Out" w ramach programu Erasmus+, realizowany od 01.09.2019 

r. do 31.08.2022 r. - styczeń 2020: wymiana młodzieży, która odbyła się w szkole 

partnerskiej w Słowacji, uczestniczyło pięcioro uczniów oraz trzech nauczycieli.

 Klasy: 2a, 2c, 3b, 3d (81 uczniów) od września 2020 r. do czerwca 2021 r. realizują 

międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, w ra-

mach działalności innowacyjnej szkoły. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czy-

telnictwa wśród uczniów klas 1-3. 

 Klasa 2c (21 uczniów) od września 2020 r. do czerwca 2021 r. realizuje Ogólnopol-

ski Program Edukacyjny „MegaMisja”. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfro-

wych kompetencji nauczycieli

i uczniów. 

 Udział klas 1c, 3a i 3b (63 uczniów) w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci pro-

gramować”, którego głównym celem jest włączenie treści programistycznych w za-

jęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji. 

 Klasy 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c (118 uczniów) brały udział w Ogólnopolskiej Akcji Edu-

kacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego,

która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji 

było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja po-

staw proekologicznych, czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.

 W listopadzie dziesięciu uczniów z klas 7 i 8 zdecydowało się na założenie Koła 

Naukowego, które bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Być jak 

Ignacy”, organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i bę-

dzie ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Roku dla SP2. Celem programu jest popu-
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laryzacja polskiej nauki oraz postaci wybitnych polskich naukowców, badaczy i wy-

nalazców. W grudniu rozpoczął się kolejny drugi etap projektu dotyczący oszczę-

dzania wody. Projekt trwa do czerwca 2021 r.

 Nauka dla Ciebie - konkursu realizowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Nauka dla Ciebie. 

Szkoła Podstawowa nr 2 współpracując ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Ze-

spole Szkół Sportowych w Zabrzu znalazła się wśród dziesięciu finalistów tego kon-

kursu. W tym roku drużyna złożona z dwóch nauczycieli

i 11 uczniów z obu szkół miała za zadanie przygotować konspekt lekcji online oraz 

zrealizować

ją z wykorzystaniem pomocy edukacyjnej możliwej do wykonania przez uczniów w 

warunkach domowych.

 W roku szkolnym 2019/2020 prawie 30 uczniów SP2 brało udział w II edycji konkur-

su Łowcy Cząstek pomagając zbierać i analizować dane w Międzynarodowym Pro-

jekcie Badawczym CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) - czyli 

w Skrajnie Rozproszonym Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Między-

narodowy Projekt zainicjowany w 2016 przez polskich naukowców z IFJ PAN w 

Krakowie jest ukierunkowany na poznanie najgłębszych sekretów Wszechświata m.

in. poszukiwanie ciemnej materii oraz badanie natury czasoprzestrzeni. SP 2 miała 

4 miejsce na 60 zespołów. Obecnie w roku szkolnym 2020/2021 11 uczniów bierze 

udział w III edycji projektu konkursu. Szkoła zajmuje obecnie 4 miejsce na 19 ze-

społów w Maratonie i dwa razy wygrała comiesięczną Ligę.

 Projekt „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej – Warszawa. Projekt reali-

zowany zdalnie - wybory prezydenckie (w realizacji wzięli udział uczniowie klasy 8c 

- 5 osób) – projekt zakończony, realizowany w okresie maj - czerwiec 2020.

 Projekt „A to historia”. Projekt zrealizowany w I półroczu 2020/2021 roku. Uczniowie

klasy 6d (22 osoby) podczas zajęć dodatkowych (godziny do dyspozycji dyrektora) 

poznawali historie wielkich odkrywców. Celem programu jest podniesienie poziomu 

aktywności czytelniczej oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów na-

szej szkoły.

 „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Ruch rzeźbi umysł – 

sport, zabawa, wychowanie”. Celem było m. in. osiąganie możliwie najwyższego 
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poziomu sprawności motorycznej właściwego dla wieku rozwojowego uczniów, 

wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej, przeciw-

działanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, przeciwdziałanie wadom po-

stawy, kształtowanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania samodzielnych 

działań

na rzecz harmonijnego rozwoju organizmu uwzględniając indywidualne właściwości

organizmu, kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzenia czasu

wolnego, przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom, 

nabywanie umiejętności współdziałania

w grupie, rozbudzanie zainteresowań sportowych, promowanie zdrowego stylu ży-

cia bez nałogów, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

kształtowanie odporności na sytuacje stresowe. Podczas zajęć realizowany był pro-

gram profilaktyczny. Termin 27.01.2020 - 18.12.2020

(bez okresu wakacyjnego). W terminie styczeń - czerwiec realizowanych było 21 

godzin tygodniowo, w terminie wrzesień - grudzień realizowanych było 23 godzin ty-

godniowo. Ilość uczestników 194 z klas od 2 do 8.

 W ramach współpracy i umowy patronackiej z MCKS Czeladź na terenie szkoły był 

realizowany Program KLUB ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W pro-

gramie uczestniczyli uczniowie klas II dziewczęta siatkówka – 15, klas III dziewczę-

ta siatkówka – 15, klas IV-VIII tenis stołowy

– 15 i klas III – chłopcy koszykówki – 15. Program był realizowany od 15 sierpnia do

15 listopada

2020 r. Pozyskano środki na prowadzenie zajęć i zakup sprzętu sportowego.

 W ramach Programu Szkolny Klub Sportowy ogłoszonego przez Ministerstwo Spor-

tu w szkole

w zajęciach uczestniczyło 15 dziewcząt i 2 grupy chłopców po 15 osób. Program 

był realizowany

od 2 stycznia do 15 grudnia 2020 r. Pozyskane środki były wykorzystane na prowa-

dzenie zajęć.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi - 

od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. Celem głównym Programu było wzmocnienie za-

interesowań i aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów 

bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych, zwiększenie dostępno-
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ści książek w bibliotekach oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi 

i publicznymi. Zakupiono 874 książki do biblioteki szkolnej. 

 Od 1 stycznia do końca czerwca 2020 roku wraz z wolontariuszami ze Szkolnego 

Klubu Wolontariatu szkoła realizowała we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowiec-

kiej projekt „Młodzi Jałmużnicy”

(IX edycja). Spośród społeczności szkolnej zaangażowało się w niego 39 wolonta-

riuszy. W roku szkolnym 2020/2021 (od września do końca czerwca) szkoła ponow-

nie przystąpiła do realizacji projektu „Młodzi Jałmużnicy”. 

 Do X edycji projektu zgłosiło się 24 wolontariuszy, które przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego i w miarę możliwości, starają się poświęcać swój czas i siły na pomoc 

osobom potrzebującym i samotnym. Projekt „Młodzi Jałmużnicy” jest programem 

edukacyjno-formacyjnym skierowanym do uczniów szkól podstawowych i ponad-

podstawowych aktywnie biorących udział w działaniach podejmowanych przez 

Szkolne Koła Caritas (SKC) i Szkolne Kluby Wolontariatu z terenu Diecezji Sosno-

wieckiej, a także ich opiekunów. Ma on na celu przygotowanie uczniów do podejmo-

wania własnych działań o charakterze charytatywnym i pomocowym na rzecz, ubo-

gich, potrzebujących i niepełnosprawnych. Wolontariusze uczestniczą w cyklu szko-

leń i wydarzeń formacyjnych przygotowując się do poszczególnych etapów realiza-

cji własnych działań. Swoje projekty realizują w toku przebiegu roku szkolnego. Ich 

zadanie polega na uświadamianiu innych z zakresu pomocy potrzebującym. Jedno-

cześnie sami mają „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym poprzez swoją pracę i 

zaangażowanie. W ramach projektu wolontariusze biorą udział w zbiórkach żywno-

ści, kwestach, przygotowują paczki, a także aktywnie angażują się w organizację 

wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

 Uczniowie klas I-V (270 uczniów) od stycznia do marca 2020 r. oraz od września do

listopada 2020 r. brali udział w programie „Szklanka mleka”. Celem programu 

„Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków ży-

wieniowych poprzez promowanie spożycia mleka

i przetworów mlecznych. Program jest administrowany przez ARR (Agencja Rynku 

Rolnego)

i współfinansowany z trzech źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.
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 Uczniowie klasy II a i III b (38 uczniów) brali udział w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym „Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postawy akceptacji wo-

bec inności wśród dzieci, dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi, nauka 

tolerancji wobec osób różniących się od nas wyglądem, zachowaniem, kształtowa-

nie empatii wobec innych, nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi 

ludźmi, eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do inności.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Liczba uczniów – 297

Promowanych do następnej klasy - 293

Niepromowanych - 4

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0

Nieklasyfikowanych częściowo - 3

Średnia frekwencja – 91,42%

Średnia ocen w szkole – 4,12

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych:

 Dwa I miejsce w VI Regionalnym Konkursie Poświęconym Poezji ks. Jana Twar-

dowskiego

„To wszystko psu na budę bez miłości”.

 II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pod kolorowym parasolem je-

sieni”.

 Dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pod kolorowym paraso-

lem jesieni”.

 Laureat i wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Okiem artysty-Vin-

cest van Gogh”.

 I i III miejsce w Wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym dla dzieci i młodzieży

„Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję…”.
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 VI miejsce w finale Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych (zespół dziew-

czyn).

 VIII miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych (ze-

spół chłopców).

 I miejsce w Regionalnym Konkursie „Zagłębie Dąbrowskie – moja Mała Ojczyzna”.

 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „OUR CLIMATE”.

 7 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej” Bia-

łystok 2020.

 3 wyróżnienia w Wojewódzkim konkursie plastyczno – językowym na ilustrację idio-

mu angielskiego.

 I i III miejsce oraz wyróżnienie w kategorii fotograficznej  III edycji Wojewódzkiego 

Konkursu Literacko – Plastycznego „Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opi-

suję…”.

 II miejsce i wyróżnienie w kategorii literackiej III edycji Wojewódzkiego Konkursu Li-

teracko – Plastycznego „Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję…”.

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Przyroda w kolorach”.

 Laureat Pierwszego Zdalnego Konkursu Recytatorskiego z okazji „Dnia Pluszowe-

go Misia”, Gdańsk`2020.

Osiągnięcia sportowe

 III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci – koszykówka chłopców.

 III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – koszykówka chłopców.

 I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży – sztafetowych biegach przełajo-

wych chłopców.

 II miejsce w ćwierćfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafeto-

wych biegach przełajowych w kategorii chłopców.
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Realizowane przez szkołę w 2020 r. projekty

 „Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni” projekt organizowany przez Państwo-

we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kierowany do szkół podstawowych i po-

nadpodstawowych. Zrealizowano lekcje związaną z Międzynarodowym Dniem 

Ograniczenia Skutków Katastrof w klasach 8a i 8b

(8-13.10.2020r.). Na czas nauki zdalnej, jak również z przyczyn finansowych projekt

został zawieszony.

 Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” została objęta w roku szkol-

nym 2019/2020 honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Były to co-

miesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

Celem akcji było wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich 

do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych 

w szkole. 

 „Powstańcy 44-pamiętamy!” Cel: rozwijanie wiedzy historycznej oraz literackiej na 

temat powstania warszawskiego, kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalenie 

wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty. Opis projektu. Uczniowie klasy VIII a 

wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Powstańcy’44-pamiętamy!”, 

który skierowano do klas 7 - 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawo-

wych. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle n/No-

tecią. Projekt został objęty honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszaw-

skiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Towarzystwa Przyja-

ciół Warszawy, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Cel projektu stanowi-

ło rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania warszawskiego, budowanie 

tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych młodzieży oraz 

uświadomienie młodym ludziom konieczności dbania o pokój

na świecie. Treści poruszane na zajęciach oparte zostały o podstawę programową 

z języka polskiego. Dzięki udziałowi w projekcie ósmoklasiści mogli, korzystając z 

materiałów źródłowych (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe, piosenki powstań-

cze) poznać przebieg powstania warszawskiego, codzienne życie w powstańczej 

Warszawie, zaangażowanie młodzieży i dzieci – żołnierzy w walkę podczas powsta-

nia, działanie Harcerskiej Poczty Polowej. Odbyli wirtualny spacer po Muzeum Po-

wstania Warszawskiego. Dzięki lekturze poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
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oraz innych młodych powstańców i fragmentów „Ziela na kraterze” Melchiora Wań-

kowicza czy fragmentów „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Biało-

szewskiego uczniowie mogli poczuć emocje towarzyszące uczestnikom powstania. 

Mieli również sposobność wyrażenia swoich poglądów odnośnie prezentowanej te-

matyki. W ramach udziału w projekcie młodzież przedstawiła pozyskane informacje 

w postaci prezentacji multimedialnych oraz prac pisemnych o charakterze argumen-

tacyjnym.

 „Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt organizowany przez fundację BOŚ, pod hono-

rowym patronatem p. Agaty Kornhauser-Duda, celem projektu jest propagowanie 

właściwego odżywiania i poznanie zasad zdrowego stylu życia. Podczas zajęć z 

projektu dzieci uczą się m.in. o szkodliwości cukru

dla organizmu. W ramach projektu prowadzone były zajęcia ruchowe, plastyczne, 

wychowawcze.

W projekcie uczestniczą dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Promocja – 100% (76 uczniów)

Niepromowanych – 0

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0

Nieklasyfikowanych - 0

Średnia ocen w szkole za rok szkolny: klasy I-III - oceny opisowe - brak średniej, klasa VI: 

śr. 4,3

Średnia frekwencja: klasy I-III: 95% , klasa VI: 90%.

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych:

 Laureat i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

 I miejsce i wyróżnienie w VI regionalnym konkursie poświęconym poezji ks. Jana 

Twardowskiego.

 III miejsce i wyróżnienie w regionalnym konkursie literacko-fotograficznym „Selfi z 

książką”.
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Realizowane przez szkołę w 2020 r. projekty

 Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci: „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?”.

 Projekt edukacyjny Uniwersytet dzieci „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”.

 Projekt edukacyjny Uniwersytet Dzieci „Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i 

waży?”.

 Projekt przyrodniczy Uniwersytet dzieci – „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje 

jeż?”.

 Międzynarodowy projekt (w ramach działalności innowacyjnej szkoły) edukacyjny 

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą – lekturki 

spod chmurki” (2019/2020-jedna klasa oraz kolejna edycja 2020/2021 - 2 klasy).

 „Szkolne przygody fajniaków” - w trosce o środowisko naturalne – edukacyjny 

program ogólnopolski skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych.

 Kubusiowi Przyjaciele Natury.

 Akademia Bezpiecznego Puchatka - Ogólnopolski program edukacyjny skierowany 

do uczniów klas

I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w

czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 „Lepsza szkoła” – „Sesje z plusem” ogólnopolski program badający kompetencje 

matematyczne uczniów w szkole podstawowej.

 Mikołajkowa zbiórka zabawek dla dzieci z oddziałów onkologii dziecięcej w ramach 

projektu ogólnopolskiego pod patronatem MEN „Razem na święta”.

Realizowane przez szkołę w 2020 r. przedsięwzięcia związane z kształceniem na 

odległość:

 Szkolenia on-line Rady Pedagogicznej.

 Realizacja kształcenia na odległość w klasach IV i VII oraz I-III za pomocą MS 

Teams.
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 Prowadzenie konsultacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych oraz specjalistycznych on-line na platformie MS Teams.

 Zebrania on-line z rodzicami na platformie MS Teams.

 Zebrania zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej on-line na platformie MS

Teams.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Promocja - 292

Niepromowanych - 2 (w tym 1 uczeń niepromowany na prośbę rodziców)

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0

Nieklasyfikowanych - 0

Średnia ocen w szkole za rok szkolny 2019/2020: 4,3

Średnia frekwencja: 93 %

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodo-

wych:

 I miejsce w Wojewódzkim konkursie "Austrialand czyli wędrówka po landach".

 Wyróżnienie w VIII Wojewódzkim konkursie wiedzy o literaturze - Przygody Willa, 

bohatera "Zwiadowców" Johna Flanagana.

 Zakwalifikowanie ucznia klasy VII do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Kon-

kursu z Historii.

 Dwóch laureatów oraz troje wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny 2020”.

 Mistrzostwo i wicemistrzostwo powiatu w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga 

Czytelnicza.

Osiągnięcia sportowe: 

 II miejsce w kategorii chłopców do lat 13 w Mistrzostwach Polski Nordic Walking.
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 Srebrny medal w zawodach „Pamięci Biegaczy Saturn”.

 I i III miejsce w Biegu Przełajowym i Nordic Walking.

 VI miejsce w Finale Śląskiej Ligi Orlików o Puchar Marszałka Województwa Ślą-

skiego.

 VI miejsce w Finale Śląskiej Ligi Orlików o Puchar Marszałka Województwa Ślą-

skiego.

Realizowane przez szkołę projekty: 

 „Mega Misja” - ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych.

 „Emocja” – program międzynarodowy, którego celem jest kształtowanie postaw 

społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec drugiego człowieka.

 „Dzieci uczą rodziców” – ogólnopolski projekt dedykowany klasom 1 - 3, w którym 

celem jest zwiększenie świadomości o otaczającym świecie.

 Projekt ogólnopolski IPN „Kamienie pamięci” promujący lokalnych bohaterów histo-

rii.

 „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski projekt, w którym starsi uczniowie po-

pularyzują czytelnictwo w klasach młodszych.

 Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa - pozyskanie środków na doposażenie bi-

blioteki szkolnej.

 „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” – ogólnopolski projekt, w którym biorą 

udział klasy trzecie.

 Erasmus plus „Języki obce kluczem do otwartego świata”.

 Erasmus plus „Mythomania - learning on open air museums”.

 Erasmus plus „Eat healthy. Act responsibly”.

 „Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania” - nauka pływania dzieci w klasach I – 

III.

 „Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna”.

252



 Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu 

mażoretek.

Działania podjęte w 2020 roku ze względu na COVID-19:

 Otrzymanie od Urzędu Miasta Czeladź 10 wysokiej klasy laptopów, które zostały 

zakupione dzięki środkom pochodzącym z programu operacyjnego „Cyfrowa Szko-

ła” w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+.

 Uzyskanie przez szkołę dostępu do aplikacji Microsoft Teams zapewniającej możli-

wość realizacji lekcji oraz rad pedagogicznych online.

 Pozyskanie darowizny rzeczowej od firmy EPAM w postaci 29 wysokiej klasy lapto-

pów przeznaczonych dla uczniów w celu umożliwienia im nauki zdalnej.

 Pozyskanie darowizny pieniężnej od Fundacji Tauron na zakup laptopa oraz tableta 

graficznego

do realizacji zdalnych lekcji matematyki.

 Pozyskanie darowizny pieniężnej od Fundacji Polska Korona na zakup oprogramo-

wania służącego do realizacji zajęć zdalnych.

 Zorganizowanie cyklu warsztatów psychologicznych dla uczniów klas 4 - 8 „Nowa 

rzeczywistość

w Covidzie – czyli jak uzyskać równowagę”, „Jak radzić sobie z psychicznymi skut-

kami i następstwami pandemii” oraz „Profilaktyka cyberprzemocy”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020:

Liczba uczniów szkoły - 432

Niepromowanych – 0

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0

Nieklasyfikowanych – 0

Średnia ocen w szkole – 4,19

Średnia frekwencja – 92%
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Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych:

 I i III miejsce w Regionalnym Konkursie  „As Matematyczny”.

 3 nagrody I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

 11 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

 I miejsce w projekcie „Austria- Land, czyli wędrówka po landach - Edycja III - Mia-

sta”, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemiec-

kiego.

 I miejsce w wojewódzkim konkursie wokalnym on-line upamiętniającym 100 lecie 

Powstań Śląskich „Niech zabrzmi w nas - Powstania czas” pod patronatem Prezy-

denta Mysłowic Dariusza Wójtowicza

i Dyrektora Filharmonii Śląskiej Adama Wesołowskiego.

 II i III miejsce w Konkursie Plastyczno - Językowym „Lapbook - Weihnachtszeit”.

Osiągnięcia sportowe

 III miejsce w Rejonowym Turnieju Badmintona chłopców rocz. 2007-2009.

Realizowane przez szkołę w 2020 r. projekty

 Udział uczniów klas V w programie profilaktycznym "Debata" rekomendowanym 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Realizowanie projektu „Szkoła z pozytywną uwagą”.

 Udział uczniów i ich rodziców w akcji „Szlachetna paczka”.

 Udział szkoły w Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa” 

organizowanej przez Kuratorium Oświaty.

 Udział szkoły w kampanii społecznej „Przytul dziecko”.

 Realizowanie przez uczniów kl. III projektu „Kubusiowi przyjaciele natury”.
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 Realizowanie przez uczniów kl. I projektu „Akademia bezpiecznego Puchatka”.

 Udział szkoły w projekcie polskiej akcji humanitarnej „Wiem i działam”.

 Udział szkoły w projekcie edukacyjnym UNICEF-u „To (działa) My”.

Działania podjęte w 2020 roku ze względu na COVID-19

Organizacja kształcenia na odległość (od marca do czerwca):

 Wykorzystanie Platformy Microsoft Teams, dodatkowo korzystanie ze strony www.e-

duelo.pl przez

kl.1-3.

 Przekazywanie informacji poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

 Informacje na stronie szkoły oraz szkolnej stronie facebooka.

 Wypożyczenie sprzętu szkolnego do nauki i pracy zdalnej uczniom oraz nauczycie-

lom (laptopy, drukarki).

 Nauczyciele są dostępni dla uczniów każdego dnia w swoich godzinach pracy wyni-

kających z planu zajęć.

 Zdalne posiedzenia Rady Pedagogicznej - wideokonferencja.

Realizacja ramowego planu nauczania/ podstawy programowej kształcenia 

ogólnego:

 Dostosowanie planu pracy do aktualnej sytuacji, powołanie koordynatorów zespo-

łów nauczania

na odległość. Ustalenie zasad zdalnego nauczania.

 Materiały przesyłane na cały tydzień, uczeń wspólnie z rodzicami ustala czas nauki 

(do południa,

po południu), uwzględniając możliwości rodziny, dostępność sprzętu itd.

 Materiał przesyłany do uczniów zawiera: temat, cel zajęć, wprowadzenie, link do 

materiałów, zadanie do zrobienia, kryteria oceny, może być link do testu sprawdza-

jącego. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym, dzień 
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wcześniej informują uczniów o godzinie spotkania

i przesyłają link.

 Drukowanie kart pracy dla uczniów bez dostępu do Internetu.

Wszystkie zagadnienia związane z pracą w czasie pandemii reguluje pakiet procedur 

wprowadzonych Zarządzeniem nr 18/2020 Dyrektora Szkoły.

Organizacja kształcenia on-line (od października do nadal):

Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania:

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epide-

miologicznym nauka jest realizowana na odległość poprzez aplikację Ms Teams.

 Za organizację kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor Szkoły. Jest on zobo-

wiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców o sposobie orga-

nizacji kształcenia na odległość

w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

 Wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania odbywają się na odle-

głość. Czas trwania poszczególnych zajęć wynosi 30 min. Zajęcia odbywają się we-

dług planu z 1. września 2020 roku. Lekcje plastyki, muzyki i wychowania fizyczne-

go mogą odbywać się poprzez przesyłanie

i udostępnianie materiałów do samodzielnego wykonania.

 Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami 

jest e-dziennik Uonet+ i platforma MsTeams.

 Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materia-

łów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (e-podreczniki.pl), Centralną i Okręgowe 

Komisje Egzaminacyjne i innych zweryfikowanych przez nauczyciela.

 Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapo-

znania się
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z omówionym materiałem oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobec-

ności na lekcjach stacjonarnych.

 Obecność ucznia na zajęciach on-line potwierdza lista obecności pobrana z sytemu

MS Teams lub poprzez tradycyjne sprawdzenie obecności.

 Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy po-

siadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać 

zalecenia wynikające

z w/w dokumentów.

 Wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z 

zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, nie-

zwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.

 Uczestnictwo w lekcjach on-line, wykonywanie zadań i zapoznanie się przez ucznia

z dodatkowymi materiałami jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma 

problem z dostępem do komputera czy Internetu, fakt ten należy zgłosić wycho-

wawcy klasy celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Ko-

lejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację Dyrektorowi szkoły i 

ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 Podstawowymi materiałami do realizacji podstawy programowej podczas zajęć lek-

cyjnych prowadzonych on-line są podręcznik i zeszyty ćwiczeń.

 Każdy uczeń posiada hasło i login do platformy Ms Teams. 

 Wychowawcy klas zbierają informacje od uczniów lub rodziców o tym, że posiadają 

sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w domu i zgłaszają Dyrektorowi potrzeby 

uczniów w tym zakresie.

 W miarę możliwości Dyrektor wypożycza uczniowi sprzęt szkolny lub umożliwia 

uczestnictwo

w zajęciach on-line ze szkoły.

Sposób współpracy Dyrektora Szkoły z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami

i rodzicami:
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 Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

 Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być przekazy-

wane Dyrektorowi Szkoły.

 Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych

przez dyrektora poprzez e-dziennik, pocztę e-mail, wiadomość sms oraz poprzez 

komunikatory internetowe

(Ms Teams) i bezzwłoczne udzielenie odpowiedzi.

 W razie potrzeby nauczyciel może zostać zobowiązany do wykonywania pracy na 

terenie szkoły.

 Zebrania rady pedagogicznej organizowane są na odległość na platformie Ms Te-

ams, obecność nauczycieli potwierdza lista obecności pobrana z systemu.

 Uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a na-

uczyciel powinien na nie odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał.

 Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców w wyznaczonych przez 

siebie terminach

po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Dyrektora Szkoły i wpisie do harmono-

gramu. Informacje o prowadzonych konsultacjach nauczyciele przekazują rodzicom

poprzez dziennik elektroniczny.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 Zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich 

wykonania przez ucznia nie przekraczał 30 minut.

 Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap 

edukacyjny.

 Każdy nauczyciel jest zobowiązany systematycznie dokonywać wpisów do dzienni-

ka Uonet+,

w szczególności temat, frekwencję, zadanie domowe, sprawdziany.

 Nauczyciel bibliotekarz udostępnia zasoby biblioteki zgodnie z aktualnymi procedu-

rami pracy biblioteki.
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 Nauczyciel świetlicy w porozumieniu z innymi nauczycielami zobowiązany jest do 

wspomagania uczniów nauce, proponowania zajęć i zabaw w czasie wolnym 

ucznia.

 Pedagog zobowiązany jest do ustalenia godzin konsultacji dla rodziców i uczniów w

wymiarze 1 godz. w tygodniu dla każdej klasy. Informacje o tym przekazuje rodzi-

com poprzez dziennik elektroniczny.

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 Przesyłanie w określonym czasie tabeli z wykazem nadgodzin stałych przydzielo-

nych na dany okres rozliczeniowy Wicedyrektorowi Szkoły.

 Obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-

line).

 We wpisie frekwencyjnym na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie:

nz – nauczanie zdalne.

 W przypadku braku możliwości pracy ucznia online wychowawca przekazuje 

uczniowi i rodzicom zadania w formie papierowej z poprzedniego tygodnia do uzu-

pełnienia; uzupełnienie zadań skutkuje wpisem obecności dziecka na zajęciach.

 Nauczyciele wychowawcy w przypadku przejścia na nauczanie zdalne w pierwszym

tygodniu organizują spotkanie z rodzicami poprzez aplikację Ms Teams podczas 

którego informują rodziców

o zagrożeniach w sieci. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy wychowaw-

cami i rodzicami jest dziennik elektroniczny.

Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

 Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony

o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do 

kształcenia na odległość.

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce

i uzyskanych przez niego ocenach:
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 Podczas pracy na odległość każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawa-

nych prac

i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy inter-

netowego quizu.

 Każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z 

odpowiednim wyprzedzeniem, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie 

dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie.

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmioto-

wym systemem oceniania.

 Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany

jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zalicze-

nia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela

formie).

Zadania rodziców:

 Rodzice są zobowiązani do codziennej kontroli wpisów do e-dziennika lekcyjnego, 

w szczególności odczytywania wiadomości oraz sprawdzania frekwencji i ocen po-

stępów w nauce.

 Rodzice są proszeni o zapewnienie dziecku właściwego sprzętu i miejsca do nauki.

 Rodzice proszeni są o przekazywanie informacji związanych z zagrożeniami wyni-

kającymi

z korzystania z Internetu wychowawcom, nauczycielom czy Dyrektorowi Szkoły po-

przez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 Niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy wynikające ze Statutu Szkoły.
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 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

W 2020 r. funkcjonowanie przedszkoli warunkowane było wprowadzającymi wielo-

krotnie zmieniającymi się procedurami odnośnie wymagań sanitarnych związanych z poja-

wieniem się pandemii COVID-19. Dzieci z czeladzkich przedszkoli w miarę możliwości 

uczestniczyły w akcjach, kampaniach, uroczystościach, spotkaniach, konkursach czy 

warsztatach, od marca 2020 r. z zachowaniem norm sanitarnych. We wszystkich przed-

szkolach organizowano cykliczne w aspekcie rocznym uroczystości,

jak np. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata, bal karnawało-

wy, wigilie, jasełka

i inne. Ponadto przedszkola uczestniczyły w projektach i programach edukacyjnych czy 

ekologicznych.

W związku z panującą epidemią od marca 2020 r. (od wprowadzenia przez rząd restrykcji)

przedstawienia teatralne czy koncerty muzyczne organizowane były on-line. W miarę moż-

liwości dzieci uczestniczyły

w konkursach.

Sukcesy dzieci powyżej szczebla wojewódzkiego:

Przedszkole Publiczne nr 4

 I miejsce w XII Regionalnym Konkursie Origami pt. "Bajki mojej babci" zorganizo-

wanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Dąbrowie Górniczej.

 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym pt. „Figury geo-

metryczne oczami dzieci” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 11 w 

Czeladzi.

Przedszkole Publiczne nr 10 

 III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tradycje Świąt Bożego Naro-

dzenia”.

 wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach plastycznych – „Dary jesieni”, „Moja Wa-

lentynka”, „Suknia Pani Jesieni”, „Moja ulubiona bajka”.
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Działania podjęte przez przedszkola ze względu na COVID-19:

Przedszkole Publiczne nr 1:

 opracowanie i stosowanie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wy-

stąpieniem COVID-19,

 zakup ozonatora i lampy wirusobójczej,

 zakup płynów dezynfekujących, rękawiczek, termometrów, maseczek, przyłbic - na 

bieżąco,

wg potrzeb.

Przedszkole Publiczne nr 4:

W przedszkolu odbywało się kształcenie na odległość – koordynowanie współpracy 

nauczyciel/ nauczyciel specjalista – rodzic/ opiekun odbywało się poprzez stronę 

internetową, drogą telefoniczną, e-mailową, portal społecznościowy FB. Na bieżąco 

rozsyłane były do rodziców/opiekunów drogą e-mailową propozycje materiałów 

dydaktycznych i narzędzi do tematów tygodniowych zajęć, zgodnie z planami 

miesięcznymi, IPET. Przesyłane były przez specjalistów drogą e-mailową materiały dla 

dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na stronie internetowej 

zamieszczano linki do programów z propozycjami zabaw i zajęć on-line, słuchowisk, 

audycji radiowych, strony MEN.

Przedszkole Publiczne nr 5:

 przestrzeganie procedur w związku z COVID-19,

 systematyczne doposażanie placówki w środki dezynfekcji, maseczki, fartuchy 

ochronne,

 zakaz wstępu dla rodziców oraz osób spoza placówki,

 obowiązek noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk,

 izolacja dzieci poszczególnych grup wiekowych,

 systematyczne ozonowanie sal zajęć,

 wietrzenie sal przedszkolnych (kilka razy w ciągu dnia),

 codzienna dezynfekcja zabawek oraz sprzętu przedszkolnego oraz toalet,

 codzienna dezynfekcja poręczy oraz drzwi i klamek,

 zakup ozonatora,
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 bieżący kontakt z rodzicami – on-line,

 korzystanie z dóbr kulturalnych – on-line.

Przedszkole Publiczne nr 7

 wdrażanie wszystkich pracowników przedszkola i dzieci do przestrzegania wytycz-

nych Głównego Inspektora Sanitarnego,

 zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami,

 zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środków do dezyn-

fekcji powierzchni

i pomieszczeń,

 wygospodarowanie pomieszczenia do izolacji,

 ustalenie nowego kodeksu grupy i wyjaśnienie dzieciom jakie zasady bezpieczeń-

stwa obowiązują

w placówce i w poszczególnych grupach,

 przystosowanie sal zajęć – dostosowanie do reżimu sanitarnego i wytycznych GIS, 

MZ i MEN,

 ustalenie z rodzicami zgodnie z wytycznymi GIS zakazu przynoszenia zabawek do 

przedszkola, wchodzenia rodziców na placówkę, odbierania dzieci w godzinach za-

deklarowanych w umowach

w trosce o bezpieczeństwo,

 pogadanki, prezentacje multimedialne na temat bezpiecznych zachowań,

 udział nauczycieli w szkoleniach on-line oraz w webinariach,

 ciągła i systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych, pomieszczeń, zaba-

wek, wietrzenie pomieszczeń po czynnościach dezynfekcyjnych, itp.

 przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z COVID-19,

 prowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych, wykonywanych czynno-

ści higienicznych

i dezynfekcyjnych.
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Przedszkole Publiczne nr 9

Opracowano Zgodnie z wytycznymi GIS i przyjęto do stosowania Zarządzeniem Dyrektora

Przedszkola nr 9 następujące procedury: „Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas 

pandemii”, „Procedura przyjęcia towaru”, „Procedura przygotowania posiłków”, „Procedura

transportu posiłków”, „Procedura wydawania posiłków”, „Procedura Przyprowadzania i 

odbierania dzieci”.

Przedszkole Publiczne nr 10

 założenie e-maili grupowych,

 przekazywanie drogą elektroniczną treści programowych rodzicom z zakresu reali-

zacji podstawy programowej,

 udostępnianie otrzymywanych zdjęć od rodziców przedstawiających sposoby reali-

zacji otrzymywanych zadań wykonywanych z dziećmi w domu na profilu przedszko-

la na facebooku, 

 każdy nauczyciel otrzymał polecenie pracy zdalnej,

 prowadzenie ewidencji czasu pracy zdalnej z przeprowadzenia zajęć z wykorzysta-

niem technik nauczania na odległość i dostarczanie drogą elektroniczną do dyrekto-

ra,

 kontakty z rodzicami telefoniczne bądź doga elektroniczną,

 opracowano procedury zgodnie z wytycznymi GIS I Ministerstwa Zdrowia,

 zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń, podłóg, rąk, zabawek, mebli oraz ma-

seczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów jednorazowych, termometrów elektronicz-

nych,

 wyznaczenie izolatorium i wyposażenie go zgodnie z wymogami,

 umiejscowienie płynów do dezynfekcji rąk w różnych miejscach na placówce,

 nie wpuszczanie na teren placówki osób z zewnątrz, nakaz noszenia maseczek 

bądź przyłbic

na terenie przedszkola, zachowanie odpowiedniej odległości podczas kontaktów 

między pracownikami,
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 kontakt z SANEPID Dąbrowa Górnicza w razie potrzeby.

Przedszkole Publiczne nr 11

Realizując zadania wynikające z sytuacji związanej z COVID-19 dokonywane są na 

bieżąco aktualizacje Procedury Bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS. 

Funkcjonowanie przedszkola przebiega w reżimie sanitarnym, w związku z tym w roku 

2020 nie realizowano zaplanowanych zajęć dodatkowych, tj. j. niemiecki, j. francuski. W 

związku z COVID-19 zakupiono automatyczną stację

do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury – dla osób dorosłych.

W zawiązku z COVID-19 i koniecznością realizacji programu wychowania przed-

szkolnego oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego w sposób zdalny

(od 16.03.2020 do 18.05.2020 r.), nauczyciele w ramach WDN otrzymali dostęp do platfor-

my E-oświata,

dzięki czemu poszerzali swą wiedzę branżową ze szczególnym uwzględnieniem wykorzy-

stania w pracy TIK.

W miarę potrzeb organizowane były indywidualne konsultacje dla rodziców z wy-

chowawcami

(10 konsultacji).

23. Działalność Kulturalna.

Działalność kulturalna Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 

w mijającym roku znalazła się pod znacznym wpływem koronawirusa SARS-CoV-2. Zabu-

rzeniu uległa dystrybucja miesięcznika „Echo Czeladzi” (zamknięcie sklepów, gastronomii

oraz hotelów doprowadziło do sytuacji, w której z dnia na dzień redakcja utraciła kilkana-

ście  punktów  dystrybucyjnych),  a  także  kalendarz  miejskich  imprez.  

W skutek trwającej pandemii, niemożliwa stała się organizacja takich wydarzeń jak:

Dni Czeladzi, Urodziny Piasków, Pierścienie Saturna, Otwarcie Kamienicy Rynek 22, Psz-
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Czeladź, majówka i inne imprezy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zmianie uległ również

charakter tzw. „uroczystości pomnikowych”. 

Wykaz uroczystości pomnikowych zorganizowanych przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współ-

pracy z Zagranicą w 2020 roku :

 22 stycznia – obchody 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

 27 stycznia  – obchody 75. rocznicy – wyzwolenia Czeladzi spod okupacji hitlerow-

skiej oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 19 lutego – obchody 75. rocznicy powrotu czeladzkich dzieci z niemieckiego obozu

koncentracyjnego w Potulicach. Z tej okazji nasz wydział samodzielnie wyproduko-

wał pamiątkowy film dokumentalny pt. „Utracone Dzieciństwo – Tragedia Dzieci Po-

tulic”.

 2 marca – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 13 kwietnia – obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 3 maja – obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja.

 8 maja – obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 1 września – obchody 81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 25 września – obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i

powołania do życia Szarych Szeregów.

 11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 29 grudnia – obchody 80. rocznicy wybuchu w łaźni miejskiej.

Wychodząc  naprzeciw  trudnościom  związanym  z  pandemią  koronawirusa  

SARS-CoV-2, Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą opracował nowy

plan dystrybucji „Echa Czeladzi”. Ponadto zdecydowaliśmy o przeniesieniu części naszych

działań do sieci:

 29 maja w formie on-line został zorganizowany „Festiwal Ave Maria – online” (trans-

misja  zrealizowana  wyłącznie  za  pomocą  pracowników  Urzędu  Miasta  

i Kopalni Kultury).
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 Wakacje 2020 – Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z zagranicą przygo-

tował cykl filmów video,  który prezentował sposoby z korzystania miejskiej infra-

struktury  sportowej  oraz  zasady  bezpieczeństwa  nad  wodą  

i w górach.Kwoty przeznaczone na współpracę z zagranicą oraz kulturę w 2020

roku to:Współpraca z zagranicą – 16767.50 zł

Kultura – 184780,78 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Nogajowej.

W 2020 roku ogólnoświatowa pandemia koronawirusa miała fundamentalny wpływ 

na pracę i działalność biblioteki która została otwarta dopiero 12 maja. Te ciągłe zmiany 

powodowały chaos informacyjny wśród  czytelników, których część , w obawie o zdrowie i 

życie swoje i najbliższych, czasowo zaprzestała korzystania z usług biblioteki. Biblioteka 

musiała w szybki sposób reagować i dostosowywać sposoby i warunki pracy do 

obowiązujących przepisów prawa i sytuacji epidemicznej. 

Pandemia wpłynęła również na liczbę i formę wydarzeń organizowanych przez 

bibliotekę. Uniemożliwiła prowadzenie spotkań czytelniczych dla wszystkich grup czytelni. 

Sukcesem Biblioteki było  zajęcie 74. miejsca w organizowanym przez Instytut Książki i 

Rzeczpospolitą Rankingu Bibliotek 2020. Za swą aktywność oraz udział w akcjach 

ogólnopolskich i miejskich Biblioteka otrzymała podziękowania od:

• Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wsparcie 28. Finału WOŚP

• Prezydenta RP za udział i współtworzenie Narodowego Czytania

• Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi za organizację wystawy Maria Nogajowa – 

bibliotekarz, artysta, społecznik. W 120. rocznicę urodzin.

• Instytutu Książki za koordynację projektu Mała Książka – Wielki Człowiek.

Uchwałą nr XXIII/286/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2020 roku 

dokonano likwidacji Filii 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej. Placówka 

działała do 11 marca. Przyczyną likwidacji był zły stan techniczny budynku wymagający 

przeprowadzenia generalnego remontu w zakresie m.in. wymiany instalacji 

elektroenergetycznej, wymiany posadzek, remontu sanitariatów. Biblioteka nie była 

właścicielem budynku, lecz jedynie podmiotem wynajmującym w związku z tym odstąpiła 

od przeprowadzenia remontu. 
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W roku 2020 zakupiono komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenie 

wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), system monitoringu wizyjnego, dozowniki do 

płynu dezynfekującego, automatyczną centralkę telefoniczną na łączną kwotę 57.658,38zł.

W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację elewacji i dachu Biblioteki Głównej,

a na jednej ze ścian pojawiło się graffiti w wykonaniu lokalnego artysty Wojciecha 

Walczyka. Wartość wyżej wymienionych prac wyniosła 178 064,33 zł. Przed wejściem 

ustawiono Zaczytane Ławeczki przygotowane przez Fundację Zaczytani.org., które po 

zeskanowaniu kodu QR zapewniają bezpłatny dostęp do audiobooków. Wokół ławeczek 

powstał mini-ogródek z latarniami, które oświetlają teren. Od 2020 r. budynek Centrali 

posiada własny monitoring. W ścianie frontowej budynku Biblioteki Głównej zamontowano 

wrzutnię, która umożliwia czytelniom zwrot książek również w czasie zamknięcia biblioteki.

Przeprowadzono remont Filii nr 1. Od września 2020 roku na dachu Kopalni Kultury 

działają ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym działanie instytucji będzie tańsze i 

ekologiczne. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w naszym mieście, jej koszt został 

pokryty w 85% przez pozyskane środki unijne. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez 

czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery, uzupełniano zaczytane lub brakujące tytuły 

lektur.

 Zakup nowości

Opis Liczba 
woluminów

Wartość w zł

Przybytki zbiorów Biblioteki w 2020 roku, w
tym:

4.326 109.418,67

* zbiory książkowe: 4.018 97.196,12

Zakup ogółem 3.023 74.275,75

- zakup ze środków samorządowych 1.788 42.324,57

- budżet obywatelski (komiksy) 541 16.000,00

- darowizny gotówkowe 116 2.824,00

- odkupione za zagubione 3 30,81

- dotacja MKiDN 575 13.096,37

Dary rzeczowe 995 22.920,37

zbiory specjalne 308 12.222,55

Zakup ogółem 284 11.122,55

- ze środków samorządowych
wydawnictwa multimedialne 154 2.674,81

- dotacja Ministerstwa Kultury 17 359,63
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Opis Liczba 
woluminów

Wartość w zł

wydawnictwa multimedialne

- budżet obywatelski 
gry planszowe 113 8.088,11

Dar ogółem 24 1.100,00

- gry planszowe 24 1.100,00

Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 25,29 zł.

Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 24,57 zł.

Ogólnie przybytki zbiorów w porównaniu z poprzednimi latami kształtowały się 

następująco:

Rok Liczba przybytków Kwota

2015 4.070 90.863,88 zł

2016 4.384 94.161,73 zł

2017 4.514 101.651,86 zł

2018 4.498 99.478,05 zł

2019 4.436 100.139,60 zł

2020 4.326 109.418,67 zł

Liczba nowych zbiorów książkowych i wielkość wydatków na poszczególne agendy 

w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Agenda Zakup
(środki 
samorządowe + 
budżet obywatelski 
+ dary gotówkowe 
+ MKiDN)
liczba woluminów i 
wartość

Dary rzeczowe 
liczba woluminów i 
wartość

Ogółem
(łącznie zakup i 
dary rzeczowe)
liczba woluminów i 
wartość

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych

764 wol.
19.107,36 zł.

219 wol. 
5.810,80 zł.

983 wol.
24.918,16 zł.

Czytelnia 
Naukowa

2 wol. 
88,13 zł.

5 wol.
132,00 zł.

7 wol.
220,13 zł.

Oddział dla 
Dzieci i Młodz.

846 wol.
21.944,21 zł.

205 wol.
3.849,11 zł.

1.051 wol.
25.793,32 zł.

Filia nr 1 471 wol.
10.895,42 zł.

35 wol.
712,00 zł.

506 wol.
11.607,42 zł.

Filia nr 2 507 wol.
12.186,77 zł.

7 wol.
162,00 zł.

514 wol.
12.348,77 zł.
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Agenda Zakup
(środki 
samorządowe + 
budżet obywatelski 
+ dary gotówkowe 
+ MKiDN)
liczba woluminów i 
wartość

Dary rzeczowe 
liczba woluminów i 
wartość

Ogółem
(łącznie zakup i 
dary rzeczowe)
liczba woluminów i 
wartość

Filia nr 5 433 wol.
10.053,86 zł.

524 wol.
12.254,46 zł.

957 wol.
22.308,32 zł.

RAZEM 3.023 wol.
74.275,75 zł.

995 wol.
22.920,37 zł.

4.018 wol. 
97.196,12 zł.

Struktura zakupionych zbiorów przedstawia się następująco:

Rodzaj literatury Liczba woluminów Odsetek

literatura piękna dla dorosłych 2.368 58,93

literatura piękna dla dzieci 1.105 27,51

literatura popularnonaukowa 545 13,56

RAZEM 4.018 100

Na jednego mieszkańca Czeladzi przypada 4,88 wol.

Na jednego czytelnika przypada 29,83 wol.

Czytelnictwo dorosłych

W ciągu 2020 r. placówki biblioteczne zarejestrowały 4.806 czytelników (o 787 mniej

niż w 2019 r. - spadek o 14,1%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 16,36 czytelników / 100

mieszkańców. Należy podkreślić, że od kilkunastu lat Czeladź odnotowuje spadek liczby

mieszkańców: w 2006 r. było ich 34.156 a w 2020 – już 29.369, czyli nastąpił spadek o

14% (według danych Urzędu Miasta). Spadek liczby czytelników wynika także pośrednio z

regulacji prawnych związanych z pandemią. 

Odwiedziny wyniosły ogółem: 51.244 osoby (o 38.318 osób mniej niż w 2019 r.), z

tego:

 wypożyczalnie 45.316 osób

 czytelnie 5.928 osób

Z powyższych danych wynika, że  1 czytelnik odwiedził  MBP 10,66 razy w ciągu

roku. Średnio dziennie wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 242,9 osoby, co daje

statystycznie 60,73 odwiedzających na jednej placówce.

Wypożyczenia książek ogółem: 117.807 wol. (o 40.621 mniej niż w 2019 r.), w tym:

 wypożyczalnie - 117.060
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 czytelnie - 747

Średnio  1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 24,51 książki a liczba wypożyczeń na 100

mieszkańców wyniosła 401,13 wol.

Kolejną  nowością,  którą  biblioteka  od  września  zaoferowała  użytkownikom były

bezpłatne kody do serwisu Legimi.  Biblioteka nawiązała współpracę z tym popularnym

serwisem oferującym dostęp do bazy tysięcy ebooków z literatury popularnej, bestsellerów

i nowości ze wszystkich jej rodzajów (sensacji, kryminałów, thrillerów, horrorów, fantastyki i

sci-fi, powieści obyczajowych, romansów, literatury faktu, reportaży, biografii, poradników,

lektur szkolnych oraz książek dla dzieci i młodzieży). Warunkiem otrzymania kodu Legimi

jest posiadanie aktywnego konta czytelnika. Jest to usługa dla miłośników książek w wersji

elektronicznej,  dostępnych  na  czytnikach,  tabletach,  laptopach,  smartfonach  itp.  Kody

stały się szczególnie popularne i pożądane w listopadzie, w czasie drugiego zamknięcia

biblioteki  dla  czytelników.  Wówczas  wysyłaliśmy  je  wszystkim  chętnym  użytkownikom

drogą mailową.

Kopalnia Kultury – dział  Biblioteki  zajmujący się promocją i  organizacją imprez

kulturalnych, w tym promujących czytelnictwo i kulturę słowa, rozpoczął swoją działalność

2.01.2017 r.  Głównym celem działania  Kopalni  była  organizacja  wydarzeń  dla  lokalnej

społeczności.

Ze względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju rok 2020 był  trudny dla

instytucji  kultury  i  podzielony  na  etapy.  W  pierwszym  etapie  wydarzenia  z  udziałem

publiczności odbywały się od początku roku do 12 marca, potem nastąpił etap zamknięcia.

Dnia 29 czerwca nastąpiło długo oczekiwane odmrożenie instytucji kultury (najpierw 50%

udziału  publiczności,  a  potem  25%),  które  niestety  trwało  tylko  do  6 listopada.  Od  7

listopada do końca roku placówka znów działała bez publiczności.

Działania  instytucji  w  2020  roku  w  czasie  otwarcia  w  ograniczonym  zakresie

obejmowały organizację koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych dla dzieci i

dorosłych,  wykładów  Uniwersytetu  Dziecięcego  oraz  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w

Czeladzi.  Ponadto  w  Sali  Widowiskowej  Kopalni  Kultury  odbywały  się  konkursy  i

uroczystości  miejskich  jednostek.  Prowadzona  była  także  działalność  edukacyjna  dla

najmłodszych: poranki z filharmonią, zajęcia umuzykalniające i warsztaty teatralne. Scena

zewnętrzna  umożliwiała  organizację  imprez  plenerowych  w  sezonie  letnim:  festynów,

plenerowego kina letniego, koncertu muzyki klasycznej.
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Z kina Kopalni Kultury w 2020 roku łącznie skorzystało 4.419 osób. W roku 2020 w

wydarzeniach Kopalni Kultury uczestniczyło łącznie 9.010 osób.

Działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych w Kopalni Kultury

Spotkania stacjonarne: zajęcia chóralne dla dorosłych i seniorów, zajęcia dla

mam wraz z dziećmi (tzw. Klub Niezwykłej Mamy), koncerty: koncert karnawałowy ze-

społu Pedro y Mari, koncert duetu skrzypaczek „Queens of Violin” (we współpracy z

Urzędem Miasta w ramach Letniej Strefy Seniora), spektakle teatralne: Okno na Par-

lament oraz kabaret Moherowe Berety, Kopalnia w Podróży – cykliczne wycieczki dla

dorosłych do okolicznych muzeów i miejsc zabytkowych godnych odwiedzenia takich

jak Muzeum Śląskie, sosnowiecka cerkiew sprawosławna, spotkania online: Legendy

Czeladzkie - cykl wideoklipów, w których zaproszeni goście czytali popularne czeladz-

kie historie i legendy, filmy reklamujące nowe zbiory biblioteczne , Ave Maria – online

– koncert zorganizowany we współpracy z Wydziałem Promocji Miasta

Podsumowanie:

 liczba wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. - 165

 liczba wydarzeń zrealizowanych - 70

 liczba wydarzeń przeniesionych do internetu - 5

 liczba wydarzeń odwołanych - 90

 liczba wydarzeń nowych, nieplanowanych, podjętych po wybuchu epidemii –

9

Dzięki dotacji Urzędu Miasta od grudnia Kopalnia Kultury dysponuje profesjonalnym

studiem nagrań. Zakupiono sprzęty potrzebne do rejestracji, odtwarzania i edycji dźwięku:

komputer  z  programami  umożliwiającymi  obróbkę  nagranego  materiału,  profesjonalne

słuchawki  gwarantujące  odpowiedni  odsłuch,  kontroler,  wzmacniacze  słuchawkowe,

profesjonalne  mikrofony,  monitory  studyjne  oraz  inne  niezbędne  akcesoria.  Istotnym

elementem  uzupełniającym  studio  jest  kamera  cyfrowa  z oprzyrządowaniem.  Wartość

studia  nagrań  to  50 565,49  zł,  a  kamery  -  12 251,11zł.  Pierwszą  produkcją  ze  studia

nagrań Kopalni Kultury był film ilustrujący zmiany, które zaszły w najbliższym otoczeniu

biblioteki  w  ubiegłym  roku.  Film  został  udostępniony  czytelnikom  na  naszej  stronie

internetowej i kanale You Tube. 
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W 2020 roku Biblioteka wdrożyła i udostępniła stronę internetową zgodną ze stan-

dardem WCAG.2.1. Dzięki temu ze strony mogą korzystać osoby z dysfunkcjami, w tym

niewidzące lub niedowidzące. 

Wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki prowadzą usługę – Książka na telefon po-

legającą na dostarczanie wybranych materiałów bibliotecznych do miejsca zamieszkania. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi jest przede wszystkim edukacja,

możliwość rozwoju zainteresowań, inspiracja do podejmowania nowych wyzwań, aktywi-

zacja społeczna oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród czeladzkich Seniorów.

Oferta  skierowana jest do osób w kategorii wiekowej 50+. W semestrze letnim roku aka-

demickiego 2019/2020 liczba zapisanych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cze-

ladzi wynosiła 377 osób. W roku akademickim 2020/2021 zmalała do 239 osób. Przyczyna

spadku ilości osób  – covid. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w dobie ko-

niecznej izolacji społecznej oraz by działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi

nie została przerwana,  a proces dydaktyczny mógł  być kontynuowany,  zostały podjęte

działania, mające na celu realizowanie zadań za pomocą technik i metod kształcenia na

odległość. W praktyce oznaczało to przeniesienie do sieci, w trybie online, części zajęć

UTW, tj. kursu tańca liniowego oraz wykładów organizowanych przy współpracy z partne-

rem merytorycznym UTW Czeladź Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. W okresie let-

nim, wobec uchylenia części obostrzeń, dodatkowo zostały przywrócone w formie stacjo-

narnej zajęcia jogi dla Seniora oraz zajęcia z rehabilitantem (w ramach akcji UTW WAKA-

CJE), a także udało się zorganizować kilka warsztatów dodatkowych. W takim kształcie

rok akademicki 2019/2020 UTW dobiegł końca. W roku 2020 w ramach zajęć i wykładów

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi odbyły się 326 spotkania, w któ-

rych wzięło udział łącznie 4752 osób. 

Muzeum Saturn.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym w historii zarówno Muzeum Saturn jak i wszyst-

kich placówek kulturalnych w Polsce, z powodu epidemii wirusa SARS-COV19. Wymusiła

ona czasowe zamknięcie wszystkich instytucji kulturalnych (w przypadku Muzeum Saturn

od 13 marca do 12 maja oraz od 8 listopada do 31 grudnia) oraz, z uwagi na obowiązujący

reżim sanitarny, zdecydowane ograniczyła ich działalności. Miało to widoczne konsekwen-

cje zarówno w kwestii liczby zwiedzających jak i ilości zorganizowanych imprez. 
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Część I

Muzeum Saturn

Frekwencja: 5282

Wystawy:

1 Święta Barbara w rzeźbie (wystawa własna)

2 Życie codzienne w dawnych sztetlach (wypożyczona z ośrodka edukacyjno-

muzealnego „Świętokrzyski sztetl” w Chmielniku oraz uzupełniona przegoto-

waną przez czeladzkie Muzeum częścią dotyczącą życia mniejszości żydow-

skiej w naszym mieście do II wojny światowej)

3 Dzieci Potulic (wystawa własna)

4 I odnowił oblicze tej Ziemi. W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II –  wysta-

wa przygotowywana przy współpracy z  parafią pw. Matki Bożej Bolesnej w

Czeladzi-Piaskach oraz Archiwum Diecezji  Sosnowieckiej  im.  ks.  Jerzego

Wolnego

5 Już zachodzi czerwone słoneczko… Wybory `89 w województwie katowickim

(wystawa wypożyczona z IPN Oddział Katowice)

6 Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie okupanta (wy-

stawa własna)

7 Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją Sowiecką w 1920 r. (wy-

stawa własna)

Ponadto Muzeum udostępniło także ekspozycje do zwiedzania na „wolnym powietrzu” –

na płycie czeladzkiego rynku oraz na Placu Vianney`a na Piaskach: 

1 wystawa plenerowa „Czeladzi pod Monte Cassino” (wystawa własna)

2 wystawa plenerowa „Czeladź. Obraz miasta dawniej i dziś” (wystawa własna)

3 wystawa plenerowa „Gdy w Czeladzi mieszkali Żydzi...” (wystawa własna)

4 wystawa plenerowa „Orkiestro graj!” (wystawa własna)

Muzeum Saturn opracowało ponadto dwie wystawy:
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1 Stała ekspozycja planszowa do kamienicy Konarzewskich

2 Ekspozycja planszowa do zaprezentowania w plenerze przy okazji odsłonięcia po-

mnika upamiętniającego żołnierzy poległych w bitwie na „Saturnie”, które nie zosta-

ły udostępnione publiczności z powodu odwołania otwarcia kamienicy oraz rezy-

gnacji z odsłonięcia pomnika, spowodowanych epidemią koronawirusa.

Wykłady, prelekcje, promocje książek

- „Z wizytą w sztetlu” Wojciech Ciuraj, wykład Wojciecha Ciuraja (10.01.)

- „Baran, byk, panna i krokodyl? Czyli znaki zodiaku w wystrojach malarskich polskich sy-

nagog”, wykład Sławomira Pastuszki (7.02.)

- „Opowieść o krzyżu” – wykład księdza Tomasza Zmarzłego (6.03.)

„Akcja Oderberg”, wykład dra Mirosława Węckiego, IPN Katowice (19.02.)

- Promocja książki „Zachor znaczy pamiętaj” Wiesławy Konopelskiej (17.01.)

- Promocja książki „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich

planach przestrzennych 1939-1944” Stefanii Lazar (25.09.)

Imprezy okazjonalne

„Noc Muzeów”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, „Spotkania z tradycją” oraz wspólne

muzykowania – to sztandarowe imprezy Muzeum Saturn. W bieżącym roku, z powodu epi-

demii  koronawirusa nie odbyły się.  W większości  przypadków ich  termin przypadał  na

okres zamknięcia placówki dla zwiedzających, niektóre, np. EDD zostały odgórnie odwoła-

ne z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego. 

Muzyczne Piątki (dwa koncerty)

W ramach występów artystycznych w dwóch pierwszych miesiącach roku, obejmujących

normalne działanie placówki, odbyły się: 

- koncert chopinowski w wykonaniu Anny Lipiak (styczeń)

-  koncert  zespołu  TangoStan Quintet  prezentujący publiczności  wykonanie tang Astora

Piazzoli (luty).

Inne

Obchody 75. rocznicy powrotu do Czeladzi dzieci z obozu w Potulicach obejmowały:

- uroczystości,
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- wystawę okolicznościową,

- współpracę z Jakubem Kubasikiem pracownikiem Wydziału Promocji  Miasta, Kultury  

i  Współpracy z Zagranicą przy nakręcaniu filmu „Utracone dzieciństwo” (przygotowanie

materiałów, tekstów, przeprowadzenie wywiadów z Dziećmi Potulic),

- współorganizację spotkań kombatantów z młodzieżą szkolną (we współpracy z Wydzia-

łem Edukacji), 

- zorganizowano 2 spotkania podczas której odbyła się projekcja filmu „Kinderlager Po-

grzebin” – zrealizowanego przez  TVP 3 Katowice, przy koprodukcji Oddziału Instytutu Pa-

mięci.

W dniu obchodów Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych odbyła się projekcja filmu „Że-

lazny  –  legenda  wileńskiej  partyzantki”  –  produkcji  Grupy  Rekonstrukcji  Historycznej

GRYF i Studia JART.

Działalność edukacyjna

1 Lekcje muzealne

Muzeum Saturn proponuje szeroki wybór lekcji muzealnych adresowanych do dzie-

ci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji. Bezpłatne zajęcia są dostosowane do wieku

uczestników uwrażliwiając ich na poznawanie przeszłych losów miasta, jego kultury i wie-

lowiekowej tradycji. 

2 Wycieczki historyczne

Cykl działań obejmujących spacery edukacyjne w przestrzeni miasta. Ich celem jest

popularyzacja walorów zabytkowych, a także samej Czeladzi poprzez poznawani historii

konkretnych ulic, zaułków oraz obiektów.

3 Muzealny Klub Juniora (dwa spotkania)

To realizowana od 2016 roku inicjatywa muzealna, polegająca na spotkaniach dedy-

kowanych dzieciom, odbywających się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Zajęcia mają

formę warsztatów, w trakcie których uczestnicy zgłębiają wiedzę z zakresu sztuki, historii

czy etnografii rozwijając zarazem swoje umiejętności plastyczne i manualne. Podczas spo-

tkania, po krótkim wprowadzeniu dotyczącym tematyki jakiej poświęcone są zajęcia, dzieci

i młodzież przystępują do własnoręcznego wykonania pracy. Tematyka dostosowana jest
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dla dzieci w wieku 5 do 15 lat. W zajęciach, które prowadzi pracownik Muzeum Saturn

oraz zaproszeni animatorzy, oprócz dzieci  mogą brać udział także ich opiekunowie. W

2020 roku przygotowano dwa spotkania Muzealnego Klubu Juniora, w dwóch pierwszych

miesiącach roku. W pozostałym okresie, z powodu obostrzeń sanitarnych spowodowanych

koronawirusem, zajęcie były niemożliwe do zrealizowania. Tematyką styczniowego Muze-

alnego Klubu Juniora były zapusty, zimowe maskarady, bale i pochody. W trakcie zajęć

dzieci wykonały maski karnawałowe. Podczas zajęć w lutym Juniorzy własnoręcznie wyko-

nali organizery na przybory szkolne: długopisy, pisaki, nożyczki i kredki.

4 Muzealna Akademia Seniora (dwa spotkania)

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie podstaw do pełnego uczestnictwa osób star-

szym w życiu publicznym i kulturalnym poprzez wspieranie ich dostępu do różnorodnych

dóbr i usług. Bogata oferta obejmuje wykłady, oprowadzania kuratorskie, warsztaty, które

prowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum Saturn. Zajęcia odbywają się w każdy trzeci

wtorek miesiąca. W 2020 roku, z powodu epidemii koronawirusa, przeprowadzono jedynie

dwa takie spotkania. W styczniu (21.01) zajęcia z autorskiego cyklu „Kod mistrzów, czyli

historia sztuki dla koneserów), poprowadziła Stefania Lazar, a ich tematyką było średnio-

wieczne malarstwo kobiece. W lutym (18.02.) odbyła się prelekcja Anny Binek-Zajdy pt.

„Szlakiem pamięci Dzieci Potulic”, dotykająca trudnego tematu brutalnej codzienności w

czasie II wojny światowej i  jej wyjątkowo mrocznego epizodu, przeprowadzonej na tere-

nach Zagłębia „Akcji Oderberg”. 

5 Konkurs Wiedzy o Czeladzi

Muzeum Saturn jest jednym z głównych organizatorów Konkursu Wiedzy o Cze-

ladzi, realizowanego przy współpracy z Urzędem Miasta Czeladź oraz Stowarzysze-

niem Miłośników Czeladzi.  Od roku szkolnego 2018/19 w regulaminie konkursowym

nastąpiły zmiany  wymuszone przez  kolejną reformę szkolnictwa.  Konkurs zachował

charakter  obowiązkowy  i  dwuetapowy,  ale  jego  wyłącznymi  uczestnikami  zostali

uczniowie klas VII szkół podstawowych. W 2020 roku, z powodu epidemii koronawiru-

sa, odbył się tylko pierwszy etap konkursy (szkolny). Etap finałowy został odwołany. W

marcu/kwietniu tego roku przewidujemy dostarczenie do czeladzkich szkół podstawo-

wych nagród za osiągnięte wyniki w I etapie konkursu (do tej pory nie przekazanych z

powodu nieobecności uczniów w szkołach z powodu nauki zdalnej).
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Przedsięwzięcia współorganizowane

1 Muzeum Saturn wraz z Instytutem Zagłębiowskim brało udział w badaniach nauko-

wych oraz przygotowaniu publikacji poświęconej 100. rocznicy wybuchu wojny pol-

sko-bolszewickiej. Jej efektem była publikacja: „Udział mieszkańców Zagłębia Dą-

browskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku”.

2 W ramach współpracy z Kołem Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego Od-

dział Łódź PTTK, marca 2020 roku kustosz Muzeum, Anna Binek-Zajda, oprowadzi-

ła grupę profesjonalnych przewodników po terenach dawnej kopalni „Saturn” oraz

kolonii robotniczej. 

3 Kultura 60+ W ramach akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultu-

ra 60+” Muzeum Saturn zaprosiło seniorów do udziału w wykładach Muzealne Aka-

demii Seniora. 

Zbiory 

Realizowano przyjętą politykę gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwano eks-

ponaty w antykwariatach, od osób prywatnych i kolekcjonerów oraz na aukcjach interneto-

wych.  Opiniowano obiekty proponowane w formie daru bądź zakupu do zbiorów Muzeum 

oraz wyceniano darowizny w ramach prac Komisji Zakupów i Wyceny Muzealnej. Prowa-

dzono księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry oraz inną dokumentację właściwą dla zbiorów

muzealnych i bibliotecznych. Sporządzano karty ewidencyjne muzealiów korzystając przy 

tym z nabytej wiedzy oraz literatury fachowej. Sporządzano dokumentację fotograficzną 

eksponatów. Zakupiono i wdrożono nowy system elektronicznej inwentaryzacji zbiorów 

„Muzeo”, w którym systematycznie uzupełniano dokumentację. 

Konserwacja

W roku 2020 całkowitej konserwacji został poddany 1 obiekt muzealny: MS/G/532 

Dokumentacja projektowa – rzuty pionowe budynku Biura Głównego Towarzystwa Górni-

czo-Przemysłowego „Saturn”. Ponadto jeszcze jeden obiekt został przekazany do pracow-

ni konserwatorskiej - planowane zakończenie procesu konserwacji nastąpi w 2021 roku.

Księgozbiór

Prowadzono bibliotekę muzealną oraz udostępniano jej zasoby (łącznie 1233 pozy-

cje inwentarzowe).
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Działalność wydawnicza

1 Publikacje 

- „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach prze-

strzennych 1939-1944” Stefanii Lazar 

„Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w fotografii okupanta” – opracowanie

merytoryczne i teksty Stefania Lazar.

Ze względu na oszczędności środków zaplanowanych na wydarzenia kulturalne które

nie mogły się odbyć z powodu ograniczeń związanych z pandemią muzeum zrealizo-

wało korektę tekstu i dodruk następujących publikacji: 

- drugie wydanie książki „Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura”

- drugie, poprawione wydanie książki „Kopalnia i osiedle robotnicze Saturn. Historia, ar-

chitektura, ludzie”

-  Kalendarz Historyczny na rok 2021

Wydawnictwo ukazujące się od 8 lat. Motywem przewodnim kalendarza na rok 2021

było Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn”.

2 Oficyna Saturnowska

Kwartalnik  systematycznie  ukazujący  się  od  2012  r.  Każdego  roku   wydawane  są  

4 numery Oficyny. Z powodu przypadającego na okres wiosenny „kwarantanny” i braku

możliwości kolportażu periodyku, numer przypadający na pierwszy kwartał, został wydany

w wersji on-line.

3 Druki ulotne (foldery, ulotki, plakaty)

Muzeum Saturn wydaje comiesięczny program wydarzeń, plakaty zapowiadające organi-

zowane wydarzenia, a także foldery towarzyszące czasowym wystawom. 

Kwerendy

Muzeum prowadziło konsultacje w muzeach, bibliotekach, archiwach i innych instytucjach

w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi, bieżącymi i planowanymi wystawami,

wystąpieniami, artykułami, wydawnictwami.

Inne

1 Opieka nad cmentarzem żydowskim

Muzeum Saturn od kilku lat pełni rolę administratora czeladzkiego cmentarza ży-

dowskiego usytuowanego przy ul. Będzińskiej 64. Obok sprawowanych czynności o cha-

rakterze porządkowym placówka prowadzi działalność edukacyjną w zakresie popularyza-

cji historii oraz tradycji społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej nasz region. 
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W ubiegłym roku we współpracy z Bramą Cukermana – Piotrem Jakoweńko oznaczono

cmentarne alejki, powstała elektroniczna wyszukiwarka grobów. Link do wyszukiwarki za-

mi9eszczony jest na stronie internetowej muzeum.

2 Opieka nad grobami

Muzeum Saturn opiekuje się 20 grobami zlokalizowanymi na cmentarzach parafial-

nych przy ul. Nowopogońskiej i Szybikowej w Czeladzi wśród których znajdują się miejsca

pochówku żołnierzy, ofiar katastrof górniczych, a także uznane za opuszczone i pozbawio-

ne dysponentów nagrobki osób zasłużonych dla historii miasta.

3 Kwesta

Od pięciu  lat  Muzeum Saturn współpracuje  ze Społecznym Komitetem Odnowy

Czeladzkich Nagrobków PRO MEMORIA, z inicjatywy którego w dniu 1 i 2 listopada orga-

nizowana jest zbiórka pieniężna na rzecz ratowania zabytkowych grobów zlokalizowanych

na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej. W 2020 roku, z powodu epidemii ko-

ronawirusa, pomimo podjęcia prac przygotowawczych, zbiórka nie odbyła się.

4 Działalność w sieci

Z powodu epidemii koronawirusa i związanych z nim obostrzeniami a także okresa-

mi zupełnego zamknięcia instytucji, Muzeum Saturn przeniosło swoją częściową działal-

ność do przestrzeni wirtualnej. W okresie od 13 marca do 31 grudnia 2020 roku na stronie

www.muzeum-saturn.czeladz.pl opublikowano ponad 120 artykułów popularystycznych i

materiałów informacyjnych  przybliżających  historię  Czeladzi  i  regionu  zagłębiowskiego,

opracowanych przez pracowników merytorycznych Działu Historii Miasta i Górnictwa Za-

głębia Dąbrowskiego. Jednocześnie publikując wszystkie artykuły na facebooku. Oprócz

tego w mediach społecznościowych pojawiały się:

- archiwalne zdjęcia,

- archiwalne wystawy,

- powtórki koncertów,

- fragmenty publikacji muzealnych,

- kolorowanki historyczne dla najmłodszych,

- zagadki historyczne,

- warsztaty „Dekoracje Wielkanocne” (2 odsłony).

5 Wystawa stała w cechowni

Pod koniec 2020 roku Muzeum przystąpiło do opracowania merytorycznych wytycz-

nych do opracowania koncepcji  wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej ce-
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chowni kopalni „Saturn”, w którym przewiduje się utworzenie Postindustrialnego Centrum

Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu. Konsultacje z zakresu historii górnictwa i

kopalń Zagłębia oraz spotkania z ekspertami w dziedzinie techniki górniczej i jej postępu

na przestrzeni dziesięcioleci. 

6 Strona internetowa

Również w połowie 2020 roku przystąpiono do prac mających na celu przebudowę

dotychczasowej strony internetowej Muzeum, tak, by była zgodna z obowiązującymi prze-

pisami prawa i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa strona jest bar-

dziej  przyjazna,  przejrzysta  i  łatwiejsza w obsłudze dla zainteresowanych działalnością

Muzeum. Prace te wymagały opracowania schematu strony i  zaprojektowania jej szaty

graficznej a także przygotowani szeregu materiałów tekstowych oraz ikonograficznych.

7 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

- Przygotowano wniosek do Fundacji Orlen w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy” o

dofinansowanie budowy repliki pomnika poświęconego żołnierzom poległym w bitwie na

„Saturnie”. 

- Przygotowanie wniosku do MKiDN „Kultura w sieci” na zamierzenia GSW Elektrownia i

Muzeum. Środków finansowych nie otrzymaliśmy.

Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami

W celu  wypełnienia zadań statutowych Muzeum Saturn współpracuje  z  wieloma

placówkami muzealnymi, organizacjami i stowarzyszeniami z regionu, województwa i Pol-

ski. Współpraca ta w zasadniczej mierze koncentruje się wokół wymiany doświadczeń, wy-

dawnictw, organizacji wystaw i innych przedsięwzięć muzealnych, przygotowania wydaw-

nictw oraz prowadzenia badań naukowych. W roku 2020 roku Muzeum po raz kolejny pod-

jęło współpracę z Instytutem Zagłębiowski w tematyce udziału mieszkańców Zagłębia w

wojnie polsko-bolszewickiej. Efektem współpracy była publikacja (praca zbiorowa) „Udział

mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku”,

w której wyniki swoich badań zaprezentowała Anna Binek-Zajda. 

Część II

Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

Frekwencja:  2772 osoby

Wystawy
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1. GREY ZONE / SEDA ZÓNA / SZARA ZONA / SZARA STREFA – wystawa twórców

grafiki z Czech, Słowacji i Polski 31.01.2020  

2. Leszek Szymczyk: "Batik" 6.02-8.03.2020  

3. Wojtek Kowalczyk: wystawa rysunku 20.02-29.03.2020

4. grupa Message: zbiorowa wystawa malarstwa 13.02-15.03.2020 

5. Piotr Zatorski: „Lustro ostrości” 12.03-15.03.2020

6. Zbigniew Bury/Alex Johanson: „Rozpoznawalni/Zamaskowani” - malarstwo, rzeźba,

ceramika 18.06-18.08.2020

7. Percepcja koła" - wystawa zbiorowa 25.06-25.08.2020

8. Tomasz Wenklar: „Wiele twarzy”- wystawa rzeźby 1.09-12.10.2020 

9. Izabela Josch: wystawa malarstwa 26.10-6.11.2020 

10. Jarosław Jakubczyk: „Worlds”- instalacje przestrzenne 30.10-6.11.2020 

W związku z epidemią koronawirusa GSW „Elektrownia” udostępniła wystawy „wirtualne”,

zamieszczone na stronie internetowej www.galeria-elektrownia.czeladz.pl”

1 Piotr Zatorski: "Lustro ostrości" 

2 Jacek Szaleniec: "Cztery dekady"

3 Jolanta Madej, Janusz Motyka: "Jura i Karkonosze - wrota czasu" - wystawa malar-

stwa

4 Tomasz Wenklar: "Wiele twarzy" - wystawa rzeźby

5 Andrzej Zwolak: wystawa rzeźby

6 Izabela Josch: wystawa malarstwa

Inne wydarzenia

1 Koncerty

-  kapela góralska Warzonka (w ramach finału Orszaku Trzech Króli)

2.  imprezy okazjonalne i cykliczne (w tym współorganizowane)

- Orszak Trzech Króli 6.01.2020

3. Imprezy obce w przestrzeni Elektrowni: 

- dwa wykłady Uniwersytetu III Wieku: 29.01.2020, 5.02.2020
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- dziewięć kursów językowych organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacyjno-

Kulturalne  „Razem”  14.01.2020,  16.01.2020,  21.01.2020,  23.01.2020,  25.01.2020,  1.

02.2020, 7.02.2020, 22.02.2020, 7.03.2020

4. Industriada 

Industriada czyli XI edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki odbyła się 26.09.2020

roku w formie szczątkowej pod hasłem „Natura w przemyśle”. W ramach imprezy „Elek-

trownia” zorganizowała oprowadzanie z przewodnikiem po zabytkowym obiekcie.
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V. Bezpieczeństwo

1. Komisariat Policji w Czeladzi 

Przestępczość ogółem :

- Przestępstwa stwierdzone  558

- Przestępstwa wykryte  367

Przestępstwa kryminalne :

-  Przestępstwa stwierdzone 495

-  Przestępstwa wykryte 320

Kradzież z włamaniem:

-  Przestępstwa stwierdzone 66

-  Przestępstwa wykryte 18

Kradzież pojazdu : 

-  Przestępstwa stwierdzone 6

Kradzież :

- Przestępstwa stwierdzone 103

-  Przestępstwa wykryte 45

Ustawa o narkomanii :

- Przestępstwa stwierdzone 12

- Przestępstwa wykryte 12

Uszkodzenie rzeczy :

- Przestępstwa stwierdzone 54

- Przestępstwa wykryte 11

Uszczerbek na zdrowiu :

- Przestępstwa stwierdzone 10

- Przestępstwa wykryte 9
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Zespół ds. Wykroczeń :

- Wnioski skierowane do Sądu 262

- Odstąpienia od kierowania wniosku 96 w tym zakończono MKK 257

- Przekazano do innych organów 34

- na biegu pozostało 20 

2. Straż Miejska w Czeladzi

Straż Miejska w Czeladzi została powołana zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o strażach gminnych do ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

I.  Stan osobowy  SM :

                            zatrudnionych – 15 funkcjonariuszy:

    Komendant SM  (posiada wykształcenie wyższe),

     Z-ca Komendanta ( posiada wykształcenie wyższe),

     12-tu strażników- 9 posiada wykształcenie średnie, 3 posiada

                                  wykształcenie wyższe,  1 aplikant.

             II.

W czasie pełnienia służby w rejonie miasta Straż
Miejska wykonała następujące czynności: 2020r

Kontroli miejsc zagrożonych przestępczością 1797

Zabezpieczenie imprez kulturalnych , sportowych
oraz uroczystości kościelnych 64

Konwoje, pomoc przy przewozie wartości pienięż-
nych, dokumentów oraz osób 400

Przeprowadzono kontroli prywatnych posesji (doty-
czy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Będzińskiego na lata 2008-2020)

221

Przeprowadzono kontroli  dotyczących nie-
przestrzegania zakazu spalania odpadów

208

Przeprowadzono rekontroli prywatnych posesji 13
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W czasie pełnienia służby w rejonie miasta Straż
Miejska wykonała następujące czynności: 2020r

Ujawniono i zabezpieczono awarii 26

Sporządzono wystąpień   łącznie 51

            III.

Interwencje
Przeprowadzono interwencji łącznie: 2526

W tym interwencje dotyczące wykroczeń przeciwko
urządzeniom użytku publicznego:

- niszczenie zieleńca 105
- zanieczyszczenie miejsca publicznego 112

- niszczenie mienia 9

W trakcie przeprowadzania interwencji:
Pouczono osób: 892

Ukarano MK osób: 328
Na łączną kwotę : 30 450 zł

Sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu 13
Doprowadzono do Policji sprawców przestępstw,
sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych, osób

nietrzeźwych
30

Legitymowano osób 1262
Odwieziono do Izby Wytrzeźwień osób 96

Odwieziono do domu osób nietrzeźwych 36

            IV.

Służby z Policją

Przeprowadzono indywidualnych służb             z Po-
licją

185 
podczas których podejmowano działania

w zakresie ustanowionych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

wywołanej zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2.

                      V. Wspólnie z Policją przeprowadzono następujące akcje :  

  Zabezpieczenie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

  Zabezpieczenie procesji  „Orszak Trzech Króli”.

  Akcja „ Bezpieczne Ferie 2020”.
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  Udział w naradzie rocznej Komisariatu Policji w Czeladzi.

  Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Bożego Ciała”.

          V  I  .    Ewidencja wyposażenia   :  

Lp. Wyposażenie Liczba

1 kajdanki zakładane na ręce
23

2 pałki służbowe
23

3 psy służbowe
-

4 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładnia-
jących

14

5 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
3

6 siatki obezwładniające 
-

7 broń palna
-

8

środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych:  74 kamery: 

                        - 15 kamer ochrona obiektu UM

                        - 59 kamer na mieście

                        -  aparat fotograficzny 3 szt.

                      

9
Samochody

Rowery 

3

2
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VII.  Ewidencja wyników działań straży miejskiej :

Lp.

 Rodzaje wykroczeń zawartych w:

 Środki oddziały-
wania wycho-

wawczego (art.
41 k.w.)

 

Grzywna  nałożona
w drodze mandatu kar-

nego

 

Wnioski do
sądu

Inny sposób za-
kończenia czyn-
ności  (np. od-
stąpienie  od 
skierowania 
wniosku o uka-
ranie, przekaza-
nie sprawy in-
nym organom)

Razem

   liczba  kwota  

1  Ustawie - Kodeks wykroczeń 709 179 15500 9 3 900

 a)  wykroczenia przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu

42 3 600 45

 b)  wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i spo-
łecznym

 c)  wykroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu osób i mienia

14 6 750 4 24

 d)  wykroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu i porządkowi w komunikacji

451 140 11150 3 2 596

 e)  wykroczenia przeciwko osobie

 f)  wykroczenia przeciwko zdrowiu

 g)  wykroczenia przeciwko mieniu

 h)  wykroczenia przeciwko interesom 
konsumentów

 i)  wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej

67 2 300 69

 j)  wykroczenia przeciwko urządze-
niom użytku publicznego

135 28 2700 2 1 166
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 k)  szkodnictwo leśne, polne                   
i ogrodowe

2  przepisach wprowadzających Kodeks pra-
cy

3  ustawie o wychowaniu w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

147 129 12900 1 277

4  ustawie o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych

4 4

51  ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (art. 10 ust. 2b)

5 2  ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (art. 10 ust. 2c)

53  ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (pozostałe)

15 2 300 1 1 19

6  ustawie o ochronie zwierząt

7  ustawie o odpadach 17 17 1650 2 36

8  ustawie - Prawo ochrony środowiska

9  ustawie - Prawo o miarach

10  ustawie - Prawo wodne

11  ustawie o  publicznym transporcie drogo-
wym

12  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami

      

13 Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

1 100 1

14  ustawie o ochronie przyrody
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15  ustawie o  recyklingu  pojazdów wycofa-
nych  z eksploatacji

16  ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

17  ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym

18  ustawie o bateriach i akumulatorach

19  ustawie - Kodeks wyborczy

20  aktach  prawa miejscowego (przepisy po-
rządkowe)

21 innych

OGÓŁEM

892 328 30450 13 4 1237

3. Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Sprawy obronne

Zarządzanie  kryzysowe  to  działalność  organów  administracji  publicznej  będąca

elementem  kierowania  bezpieczeństwem  narodowym,  która  polega  na  zapobieganiu

sytuacjom  kryzysowym,  przygotowaniu  do  przejmowania  nad  nimi  kontroli  w  drodze

zaplanowanych  działań,  reagowaniu  w  przypadku  wystąpienia  sytuacji  kryzysowych,

usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na

poziom  bezpieczeństwa  ludzi,  mienia  w  znacznych  rozmiarach  lub  środowiska,

wywołującą  znaczne  ograniczenia  w  działaniu  właściwych  organów  administracji

publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
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Lp

ORGANIZACJA 

SYSTEMU DZIAŁANIA UWAGI

1 Plan Obrony Cywilnej Miasta. 

2 Plan ewakuacji ludności miasta III stopnia 

3
Baza Szefa Obrony Cywilnej utworzona w zasobach Referatu Za-
rządzania Kryzysowego.

Baza danych utworzona przez Referat Zarządzania Kryzysowego w
obszarze Śląskiego Geoportalu Zarządzania Kryzysowego.

Zawierają zasoby, siły i środki
do wykorzystania podczas

prowadzenia akcji ratunkowej

4 Redagowanie i zamieszczanie w BIP ( strony www. zakładów pracy 
i instytucji ) ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych 
informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i 
bezpieczeństwa publicznego.

Pozyskiwane wyłącznie z
kompetentnych i wiarygod-
nych źródeł IMGW, WIOŚ,

SANEPID itp.

5 Gotowość do użycia systemów alarmowania ludności o zagroże-
niach.

System DSP-50 oprogramo-
wanie do sterowania syrenami
z Dyżurki SM ostatnia moder-

nizacja 2019 rok

6
Dane punktów alarmowych Systemu DSP-50 są w Systemie Reje-
stracji Syren Alarmowych SRSA 

Ewidencja punktów alarmo-
wych województwa potwier-
dzająca gotowość do użycia

punktów alarmowych

Aktualizowana na bieżąco

7

„Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania pu-
blicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjal-
nych”

Wykonują Czeladzkie Wodo-
ciągi Sp.z o o  dokumenty
uzgodnione z Pełnomocni-

kiem Wojewody. Obecny stan
- aktualne do 2020 roku
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8 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta

9 Plan Akcji Jodowej na terenie Miasta 

10 Wykaz przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowe-
go.

ALFA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

11
Służba Stałego Dyżuru Straży Miejskiej (SSD SM) w UMC na po-
trzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Monitoring w mieście, całodo-
bowy dyżur niezbędny do

przekazywania bieżących in-
formacji o bezpieczeństwie w

mieście

12

Doskonalenie współdziałania oraz zapewnienie rzetelnej i skutecz-
nej wymiany informacji pomiędzy Służbą Dyżurną UMC a powiato-
wym i wojewódzkim Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz gmi-
nami Powiatu Będzińskiego.

Służba Dyżurna SM wykorzy-
stuje sieć GSM w Systemie

Alarmowania i Powiadamiania
Starosty Będzińskiego. Pra-

cownicy Referatu Zarządzania
Kryzysowego w czasie godzin

pracy UMC

13 Urządzenia sieci radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta w relacji 
Burmistrz – Starosta – Wojewoda.

Radiotelefon pracujący w sieci
na stałym nasłuchu zlokalizo-

wany w SSD SM

14
Gotowość zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w 
warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące lub 
wspomagające funkcje życiowe.

Osoby według zestawienia
Referatu Zarządzania Kryzy-

sowego 

15 Gotowość do wsparcia materiałowego ( odzież ochronna, masecz-
ki, ochronne, rękawiczki ochronne, płyn do dezynfekcji oraz sprzęt 
do przeprowadzania dezynfekcji ) służb ratowniczych, miejskich 
służb komunalnych, pracowników zakładów pracy i instytucji oraz 
mieszkańców miasta w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków roz-
przestrzeniania się pandemii Covid-19.
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Zgodnie z wydawanymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, Rozporządzeniami Mi-
nistra Zdrowia oraz Zarządzaniami, Obwieszczeniami, Decyzjami i Poleceniami Wojewody
Śląskiego pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego przekazywali co, w jakim zakre-
sie oraz w jakich ramach czasowych należy do podmiotów którym informacje zawarte w
publikowanych dokumentach były dedykowane, głównie w sprawach :

 czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się;
 czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;

 zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;

 obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wią-
że się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, han-
dlowych lub innych

 zakazu prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;

 obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym
oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwal-
czania chorób zakaźnych;

 obowiązku  poddania  się  kwarantannie;•zakaz  organizowania  i  przeprowadzania
wszelkiego rodzaju zgromadzeń;

 zakazu organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w
ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących
imprezami masowymi, strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu
do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

 przygotowanie procedury dotyczących Odbioru odpadów od mieszkańców przeby-
wających na kwarantannie przez MZGK.

SPRAWY OBRONNE

1. Zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji oraz działań dla utrzymania bezpieczeń-

stwa narodowego.  

2. Opracowano, aktualizowano i opiniowano plany działania oraz inne dokumenty wynika-

jące z realizacji przez jednostki podległe i nadzorowane zadań obronnych.

3. Współdziałano i uzgadniano niezbędny zakres spraw obronnych z organami: admini-

stracji rządowej, policji, służby zdrowia i innymi organami administracji specjalnej.

4. Nadzorowano realizację zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych.

Dokonano podziału zadań dla Kierowników Wydziałów UM oraz Dyrektorów podległych

jednostek organizacyjnych, realizowanych w czasie pokoju i wojny.

5. Prowadzono  ewidencję,  nakładano,  rozliczano  i  realizowano  świadczenia  na  rzecz

obrony. W skład świadczeń wchodzą: świadczenia osobiste w czasie pokoju, świadcze-
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nia rzeczowe w czasie pokoju, świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie

wojny, świadczenia szczególne.

6. Organizowano doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowa-

dzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, peł-

nionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej peł-

nionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

7. Opiniowano, uzgadniano i rozliczano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i

stowarzyszeń, których zadania statutowe obejmują zakres: ratownictwa i ochrony lud-

ności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

8. Czyniono przygotowania do zakupu środków technicznych do funkcjonowania Miasta

Czeladź w wypadkach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych tzn. wykonano rozpozna-

nie runku i na tej podstawie przedstawiono propozycje do projektu budżetu.

9. Przygotowano  uchwałę,  zmieniającą  stawki  za  udział  w  akcjach  ratowniczych  oraz

szkoleniach, dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi.

10. Przeprowadzono trening akcji kurierskiej dla pracowników Urzędu Miasta.

11. Przekazano środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej z dotacji celowej oraz

budżetu obywatelskiego.

12. Uczestniczono w akcjach p/powodziowych mających miejsce na początku lipca 2020r.

Powyższe zadania szczegółowo opisane są w opracowanych dokumentach oznaczonych
klauzulą tajności, a są to m.in.:

 Plan  przygotowań  podmiotów  leczniczych  miasta  Czeladź  na  potrzeby  obronne
państwa.

 Plan operacyjny funkcjonowania miasta Czeladź w warunkach zewnętrznego zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Czeladź.

„Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta Cze-
ladź”, stanowiący jawny załącznik do „Planu przygotowań podmiotów leczniczych…” prze-
widuje utworzenie przez gminę 200 dodatkowych miejsc szpitalnych,  wraz z zapewnie-
niem medykamentów, personelu medycznego, administracji i wszelkich środków do jego
prawidłowego działania.

Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Czeladź sporządzony na
podstawie w/w przepisów obliguje Burmistrza do przeprowadzenia przygotowań w celu
zorganizowania pracy urzędu w warunkach specjalnych (np. kryzysu). Przygotowania do-
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tyczą w szczególności zapewnienia zapasowego źródła zasilania dla budynku UMC, wraz
z przystosowaniem instalacji  elektrycznej.  Wymaga się także przygotowania zastępczej
siedziby GSK wraz z jej infrastrukturą.

Zadania gminy wymienione powyżej mają charakter ciągły. Środki na ich realizację są pla-
nowane w ramach budżetu na kolejny rok (z uwzględnieniem możliwości finansowych gmi-
ny).

EWAKUACJA

Lp. Nazwa i adres obiektu

Możliwości w zakresie
przyjęcia ludności

(osób)

Uwagi

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 200

2. Szkoła Podstawowa Nr 7 200

3. MOSiR 300 Miejsce zapasowe

4. Hotel „Szafran” 230 Miejsce zapasowe

RAZEM 400 + 530 = 930

GMINNE STANOWISKO KIEROWANIA

Sala Nr 9 w budynku Urzędu Miasta.

- podłączona sieć telefonii przewodowej

- podłączona sieć łączności bezprzewodowej

- podłączone okablowanie do sterowania DSP – 50 (sterowanie syrenami)

MAGAZYN, SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

Magazyn sprzętu: 
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- powierzchnia 340 m2

- obiekt zabezpieczony elektronicznie

- ogrzewany

Sprzęt przechowywany w magazynie: wpisany do Śląskiego Geoportalu Zarządzania Kry-
zysowego.

- indywidualne środki ochrony w tym - ( COVID-19 )

- sprzęt i wyposażenie łączności

- sprzęt i środki do zapewnienia doraźnych warunków bytowych

- sprzęt i środki zabezpieczenia medycznego

- sprzęt i środki transportowe

- sprzęt i wyposażenie elektryczne

- maszyny i urządzenia

- zestawy ubraniowe

- sprzęt ogólnego przeznaczenia

- sprzęt i materiały przeciwpowodziowe

- artykuły indywidualnej ochrony ( kombinezony ochrony biologicznej, maski ochronne, rę-
kawiczki ochronne, przyłbice, płyn do dezaktywacji,

- urządzenia do dezaktywacji ( dezynfektor )

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

Zestawienie Elementów Systemu Ostrzegania i Alarmowania

- sterowanie radiem
- zasilanie awaryjne punktów alarmowych
- zasięg słyszalności syreny ok. 500 m – 700 m
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Lp

Adres (lokalizacja)
punktu alarmowa-

nia

Punkty alarmowa-
nia

Rodzaj syreny

Możliwość przekazy-
wania komunikatów

głosowych

Punkt nr.401

Urząd Miasta

ul. Katowicka 45

System

DSP-50

Urząd Miasta

sterowana

radiem

Elektroniczna TAK

Punkt nr. 402

Szkoła Podstawowa
nr.3

ul. Staszica

sterowana

radiem
Elektroniczna TAK

Punkt nr.405

CTBS-ZBK

ul. Wojkowicka 2

-„- Elektroniczna TAK

Punkt nr. 407

Szkoła Podstawowa
nr. 7

ul. Spacerowa 2

-„- Elektroniczna

TAK

Punkt nr.408

Szkoła Podstawowa
nr. 5

ul. Lwowska 2

-„- Elektroniczna
TAK

Punkt nr.409

Przedszkole nr.11

-„- Elektroniczna

NIE
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ul. Kombatantów

Punkt nr.403

Wymiennikownia 

Turon - Ciepło

ul. Dehnhelów

-„- Elektroniczna
TAK

Syrena alarmowa

OSP

Plac Konstytucji 3-go 
Maja

Na potrzeby ZK ste-
rowana

ręcznie

Elektroniczna
NIE

Modernizacji wymaga Punkt alarmowy Nr 409 Przedszkole Nr 11 ul. Kombatantów. Nato-
miast aktualizacji wymaga oprogramowanie ( mapa cyfrowa ) sterujące syrenami w syste-
mie DSP – 50.

BUDOWLE OCHRONNE

Lp. Administrator Typ

budowli

Ilość

budowli
razem

Pojemność

razem osób Przeznaczenie

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1

Czeladzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

Ukrycie Typ I 1 32 dla ludności

2

Czeladzkie Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego - ZBK

Ukrycie Typ I 36 1551 dla ludności

3 SPZZOZ

Szpital Czeladź

Ukrycie Typ I 5 1003 dla pracowników

 i pacjentów
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4 Przedszkole Nr 7 Ukrycie Typ I 1 120 dla pracowników

 i przedszkolaków

5 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Ukrycie Typ I 1 120

dla pracowników

6 Kolegium Pracowników
Służb Społecznych

Ukrycie Typ I 1 45 dla pracowników Obiekt

do remontu

7 TP SA Schron T III 1 75 dla pracowników

W większości wymienione w zestawieniu budowle ochronne to piwnice lokatorskie. 

Wszystkie budowle ochronne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa zbiorowego wyma-

gają modernizacji i remontów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gotowość budowli 

ochronnych do wykorzystania wynosi 48 godzin od momentu ogłoszenia stanu bezpośred-

niego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
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VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

1. Współpraca z innymi instytucjami

1. Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia na podstawie uchwały XXXIX/498/2017 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z 5 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta 

Czeladź w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, 

o którym mowa w art.1. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o związku metropolitalnym 

w województwie śląskim, wysokość składki w 2021 r. – 719.770 zł.

2. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego województwa śląskiego na podsta-

wie uchwały LVI/806/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego województwa śląskiego z siedziba w Gliwicach, wysokość składki

na 2021 r. - 11.305,80 zł.

3. Śląski Związek Gmin i Powiatów na podstawie uchwały nr XVI/100/91 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Czeladź do Związku 

Gmin Górnego Śląska, składka na 2020r. wynosi 13.818,20 zł, w ramach członkostwa pra-

cownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach.

4. Związek Miast Polskich w Poznaniu na podstawie uchwały Nr V/26/94 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 8 grudnia 1994r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich, wy-

sokość składki na 2021 r. wynosi 10.559,36 zł.

2. Współpraca z miastami partnerskimi.

W styczniu 2020 roku, nasze miasto gościło delegację z francuskiego Auby. Celem 

tej wizyty było opracowanie planu wakacyjnej wymiany młodzieżowej. Zgodnie  z ustale-

niami przyjętymi w czasie rozmów z francuską delegacją, młodzież z Auby miała spędzić 

wakacje w miejscowości Murzasichle (obok Zakopanego). Wraz  z młodymi francuzami 

przebywać miała młodzież z zaprzyjaźnionego Viesite (Łotwa), a także podjęto rozmowy o 

dołączeniu niewielkiej grupy z Varpaloty (Węgry). Celem tych działań było nadanie naszej 

wakacyjnej wymianie młodzieżowej międzynarodowego charakteru, co miało przełożyć się
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na pogłębienie relacji z naszymi miastami partnerskimi. Niestety, dalszy rozwój pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował, że współpraca z miastami partnerskimi została 

ograniczona do wymiany korespondencji pozwalającej na podtrzymanie dobrych relacji po-

między z naszymi partnerami. Trudna sytuacja epidemiologiczna na terenie całej Europy 

sprawia, że obecnie niemożliwe jest wskazanie dalszych kierunków współpracy w 2021 

roku, poza wskazaną wcześniej wymianą korespondencji. 
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VII. Fundusze zewnętrzne w finansowaniu gminy w roku 2020

1. Wniosek  złożony  przez  Miasto  na  zadanie  „Likwidacja  niskiej  emisji  w  budynkach

mieszkalnych w Czeladzi” w ramach konkursu 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowa-

nia: 1 658 193,08 zł. W dniu 20.05.2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. W dniu 20.07.2020r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efek-

tywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi sta-

dionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” na kwotę 4 016 694,37 zł.

3.  W dniu 25.08.2020r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Aktywizacja

gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brown-

field)” na kwotę 3 816 355,45 zł

4. Do dofinansowania został wybrany wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samo-

rządowych na budowę obwodnicy Osiedla Piłsudskiego. Kwota przyznanego dofinanso-

wania wyniosła 4 838 577 zł.  Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, kwota

dofinansowania wynosi 2 377 571,86 zł  i stanowi 50% kosztów kwalifikowanych (zgod-

nie z ofertą wyłonionego wykonawcy). 

5. Złożono wnioski oraz zawarto umowy z  Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-

polii  w ramach środków z Funduszu Solidarności oraz Programu Ograniczania Niskiej

Emisji na dofinansowanie projektów „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

parkingów typu park&ride i bike &ride i ciągów pieszo-rowerowych w ramach zadania

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

ciami towarzyszącymi” odpowiednio na kwoty 113 673,00 zł i 1 355 311,00 zł oraz „Ter-

momodernizacja budynków mieszkalnych wraz z ociepleniem przy ulicy Sportowej 12,

13, 14 i 20 w Czeladzi” na kwotę 680 000,00 zł.

6. Został zawarty aneks do umowy zawartej z Zarządem Województwa Śląskiego na dofi-

nansowanie  projektu  „Centrum Usług  Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  Sa-

turn”,  w  wyniku  którego  zostało  zwiększone  dofinansowanie  projektu  z  kwoty

2 862 439,41 do 3 091 120,76 PLN. Było to możliwe na skutek wystąpienia Wydziału

Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych z odpowiednim wnioskiem o podjęcie uchwa-
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ły przez Zarząd Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, a w ślad za podjętą uchwałą

wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie poziomu dofinansowania ze

środków RPO WSL na lata 2014-2020. 

7. Zostały  złożone wnioski  o zwiększenie  dofinansowania   (26.06.2020 r.)  dla  projektu

„Centrum Usług Społecznościowych i  Aktywności  Lokalnej Rynek 22 z zagospodaro-

waniem terenu” o kwotę 1 911 000 PLN oraz 21.12.2020 r. dla projektu „ Postindustrial-

ne Centrum Dziedzictwa  Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowa-

niem terenu” o kwotę 8 250 521 PLN.

8. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o uzyskanie środków z  Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na kwotę 8 748 451,00 zł. Środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyj-

ne, wpłynęły na konto gminy.

9. 29.12.2020r.  został  złożony  wniosek o  dofinansowanie   „Kompleksowej  przebudowy

drogi gminnej -  ulicy Ogrodowej” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

na kwotę 7 928 483 zł.

10.29.12.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie  „Przebudowy ulicy Kilińskiego

w Czeladzi”  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych na kwotę  2  057

600zł.

11.  29.12.2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie  „Adaptacji i rozbudowy nie-

użytkowanego budynku warsztatów mechanicznych na terenie byłej KWK Saturn wraz z

zagospodarowaniem terenu na potrzeby krytego basenu” w ramach Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych na kwotę 16 648 807  zł.
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VIII. Zabytki i miejsca pamięci.

1. Założono kartę adresową Domu Przedpogrzebowego zlokalizowanego przy ul. 

Będzińskiej 66 w Czeladzi na działce o nr ewidencyjnym 22/2 karta mapy 8 i włączono 

do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Czeladź przyjętej Zarządzeniem nr 72/2015 

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 marca 2015r.

2. Złożono wniosek o sfinansowanie z dotacji Wojewody Śląskiego remontu grobu 

wojennego – płyty          nagrobnej zawierającej urnę z prochami zamordowanych w 

obozie KL Auschwitz-Birkenau zlokalizowanego przy ul. Katowickiej.

3. Złożono wniosek o sfinansowanie z dotacji Wojewody Śląskiego remontu kwater 

wojennych Żydów   spalonych w synagodze i zamordowanych podczas likwidacji getta 

zlokalizowanych na cmentarzu       żydowskim przy ul. Będzińskiej.

4. Podpisano umowę z Wojewodą Śląskim w sprawie udzielenia dotacji gminie Czeladź (w

wysokości     1 000,00 zł) na realizację w 2020r. zadań dotyczących opieki nad grobami 

wojennymi.

5. 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.
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IX. Działania antycovidowe w mieście Czeladź.

Szczegółowe informacje dot. działań Miasta Czeladź wobec COVID zawarte są w 

materiałach, będących tematem Sesji Rady Miejskiej  w dn.24.03.2021 pt. „Funkcjonowa-

nie gminnych jednostek organizacyjnych w 2020roku w związku z pandemią”

Poniżej informacje uzupełniające:

Od marca 2020 r. tj. od początku pandemii, Miasto Czeladź funkcjonowało zgodnie 

z obowiązującymi ustawami, wprowadzanymi na bieżąco  Rozporządzeniami Rady Mini-

strów, Rozporządzeniami Ministra Zdrowia , Obwieszczeniami, Decyzjami i Poleceniami 

Wojewody Śląskiego oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawach dot. m.in. organizacji 

pracy Urzędu oraz jednostek podległych wraz z podejmowaniem działań zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się COVID na terenie Miasta

-  Systematycznie  odbywały się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-

go, gdzie omawiano sprawy dotyczące współdziałania służb, zakładów pracy i instytucji w 

zakresie wsparcia mieszkańców w ochronie i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zagro-

żenia COVID-19. Podejmowane decyzje dotyczyły dezynfekcji przystanków komunikacji 

miejskiej, odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od osób przebywających na kwaran-

tannie, wsparcia materiałowego (maseczki, fartuchy, odzież ochronna, płyn do  dezynfekcji

pomieszczeń szkół, przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta, lokalizacji i możliwości orga-

nizacji na terenie Czeladzi tymczasowych obiektów do kwarantanny osób z podejrzeniem 

COVID-19, zakupu i magazynowania środków ochrony indywidualnej,  lokalizacji i zasad 

funkcjonowania na terenie miasta higienomatów, zakupu urządzenia do odkażania i de-

zynfekcji pomieszczeń oraz zakupu sprzętu ochrony indywidualnej dla czeladzkiej OSP.

- Na bieżąco  informowano mieszkańców miasta o aktualnej sytuacji zagrożenia Covid-19 

w oparciu o komunikaty publikowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dą-

browie Górniczej.

- utrzymywano stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w spra-

wach dotyczących dynamiki następujących zmian i sytuacji mogących mieć bezpośredni 

wpływ na zdrowie i życie mieszkańców miasta.
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- Pracownicy UM oraz jednostek podległych  zostali zaopatrzeni w niezbędne środki 

ochrony osobistej, ograniczono ryzyko transmisji wirusa poprzez montaż automatycznych 

dozowników płynu dezynfekującego, montaż osłon pleksiglas pomiędzy biurkami. Dokony-

wano pomiarów temperatury oraz przestrzegano wprowadzanych ograniczeń i obostrzeń 

dotyczących dystansu, częstej dezynfekcji i mycia rąk. Wzmożone zostały prace związane

z dezynfekcją przestrzeni ogólnodostępnych. W niektórych jednostkach wprowadzono pra-

cę na dwie zmiany w celu uniknięcia wspólnego przebywania w pomieszczeniach szatni i 

jadalni.

- Na terenie Miasta Czeladź wykonywane były dezynfekcje infrastruktury przestrzeni miej-

skiej (przystanki komunikacji miejskiej, ławki, kosze na śmieci, poręcze i barierki). Pracow-

nicy wykonujący prace na zewnątrz również zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej

(maseczki, przyłbice, rękawice) oraz przeznaczone do dezynfekcji pojazdów i sprzętów 

oraz urządzeń.

-  W okresie obowiązywania obostrzeń dotyczących zamknięcia przestrzeni publicznej 

podjęto działania związane z zamknięciem placów zabaw i siłowni zewnętrznych (tam 

gdzie było to możliwe, a teren był ogrodzony), umieszczono dodatkowo tabliczki przypomi-

nające o zachowaniu dystansu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, przez większą 

część roku wyłączona była tężnia solankowa przy ul. Krótkiej w celu ograniczenia groma-

dzenia się wokół niej mieszkańców.

- Odpowiednio zabezpieczeni i wyposażeni pracownicy  dokonywali również odbioru odpa-

dów z domów i mieszkań osób przebywających w izolacji (osoby zakażone) oraz na kwa-

rantannie (osoby z podejrzeniem zakażenia), przekazywanych następnie do specjalnego 

kontenera firmy ALBA.

-   uwzględniając wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19, zorganizowano system gromadzenia i odbiera-

nia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych, w których miesz-

kańcy objęci są kwarantanną lub izolacją. Odpady te były w bezpieczny sposób odbierane 

bezpośrednio ze wskazanych gospodarstw domowych oraz umieszczane w dedykowa-

nych pojemnikach. Następnie odpady te odbierane były do zagospodarowania oddzielnym

transportem przez firmę Alba.
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-   do placówek oświatowych 

a). zakupiono dodatkowy sprzęt i akcesoria do dezynfekcji oraz ochrony osobistej (maski i 

kominy ochronne, pulsoksymetry, termometry, ozonator, art. chemiczne itp. Wartość po-

niesionych wydatków 

b). zakupiono 84 szt. laptopów  w ramach zabezpieczenia dzieciom i nauczycielom pracy 

zdalnej -wartość poniesionych wydatków 

c). przeprowadzono dezynfekcję placówek oświatowych 

d). placówki oświatowe  zakupiły dodatkowe :akcesoria ochrony osobistej (maseczki, przy-

łbice, kombinezony, rękawiczki, ochraniacze na buty), termometry bezdotykowe, płyny do 

dezynfekcji rąk oraz powierzchni, sprzęt myjąco-wyparzający, mopy parowe, urządzenia 

bezdotykowe do dezynfekcji rąk itp.

-  w ramach pomocy osobom starszym, samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji ży-

ciowej zabezpieczono teleporady z zakresu pomocy psychologicznej, 

- przekazano paczki żywieniowe dla osób potrzebujących

-  w ramach wsparcia publicznej placówki służby zdrowia Miasto Czeladź przekazało 

Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi dotacje ce-

lowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. kapsuły medycznej wraz z wyposaże-

niem, przeznaczonej do transportu pacjentów między oddziałami szpitalnymi – 

15 000,00 zł oraz respiratorów (3 szt.) i łóżek elektrycznych (3 szt.) – doposażenia oddz.

Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 300 000,00 zł. 

- na bieżąco informowano  mieszkańców miasta o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na 

terenie Czeladzi oraz kolejnych regulacjach prawnych wprowadzanych przez rząd. ( rekla-

ma outdoorowa, media społecznościowe) oraz  z zakresu tworzenia listy lokalów gastrono-

micznych i handlowych oferujących dowóz towarów do osób objętych kwarantanną – koszt

4.860 zl.

- w Urzędzie Miejskim oraz wszystkich jednostkach wprowadzone wytyczne dotyczące po-

stępowania podczas zagrożenia koronawirusem, modyfikowane na bieżąco
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- mieszkańcy/klienci obsługiwani byli na bieżąco ,po uprzednim kontakcie telefonicznym i  

z zachowaniem pełnych rygorów sanitarnych.  Stosując system pracy zdalnej rotacyjnej 

lub zmianowej (w zależności od jednostki, jej specyfiki pracy oraz możliwości)  zapewnio-

no należytą i nieprzerwaną realizację zadań zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w innych 

jednostkach obsługujących mieszkańców.

Koszty Covid - wykonanie 2020

Wyszczególnienie razem, w tym:
finansowane środkami

budżetu państwa 

finansowane ze
środków unijnych

i EFTA

finansowa-
ne RFIL

wydatki finansowane
z innych źródeł nie

wymienione

1 2 3 4 5 6

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z 
tego:

869 500 90 870 309 395 0 469 235 

   dotacje na zadania bieżą-
ce

17 991 10 568 0 0 7 423 

   zakup materiałów i usług 673 679 23 870 193 383 0 456 426 

   pozostałe wydatki bieżące 177 830 56 432 116 012 0 5 386 

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 315 000 0 0 0 315 000 

wydatki inwestycyjne 315 000  0 0 0 315 000 

OGÓŁEM 1 184 500 90 870 309 395 0 784 235 

Tabela przedstawia dane dotyczące wykonania wydatków na przeciwdziałanie COViD ze wskazaniem źródeł
finansowania. Ze środków budżetu miasta – bez wsparcia środkami zewnętrznymi wydatkowano 784.235 zł
(kol. 6).
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X. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi
W poniższym zestawieniu nie znajdują się uchwały „dokonane” tzn. zrealizowane w 

momencie uchwalenia są to uchwały dotyczące zmian w budżecie, wieloletniej prognozy 

finansowej, w sprawie powołania komisji, w sprawie powołania członków komisji, nadanie 

nazwy drodze, przyjęcia sprawozdań itp.

Lp. Nr Uchwały w sprawie : Publikacja/ Rozstrzygnięcia
nadzorcze 

Zrealizowana/ w trak-
cie realizacji

1 XIX / 234/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki  nr  30/9  ar-
kusz  mapy  nr  41,  część
działki nr 157 arkusz mapy
3,  w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowych  dzier-
żawców,

zrealizowano

2 XIX / 235 /2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
działka  nr  29/5  arkusz
mapy  nr  14,  działki  nr
163/264 i  nr 163/276 ar-
kusz mapy 24, część dział-
ki  nr  136/4  arkusz  mapy
42, część działki nr 54/11
arkusz mapy 13,w dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców

zrealizowano

3 XIX / 236/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działki nr 8/6 arkusz
mapy nr 58, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowego dzierżawcy,

zrealizowano

4 XIX / 237 /2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działki  nr  26/10 ar-
kusz mapy nr 47, w dzier-

zrealizowano
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żawę  w  drodze  bezprze-
targowej, na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy,

5 XIX / 238/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
działka  nr  120/12  arkusz
mapy nr 50, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowego dzierżawcy,

zrealizowano

6 XIX / 239/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działek nr 159/4 i nr
159/5 arkusz mapy nr 4, w
dzierżawę  w drodze  bez-
przetargowej, na rzecz do-
tychczasowego  dzierżaw-
cy,

zrealizowano

7 XIX / 240/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomo-
ści  oznaczonej  numerami
działek:  30/10,  30/9  ar-
kusz  mapy  41  o  łącznej
powierzchni  0,9205  ha
położonej przy ulicy 21 Li-
stopada w Czeladzi

W trakcie realizacji

8 XIX / 241/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na zbycie prawa użyt-
kowania wieczystego nie-
ruchomości  oznaczonej
numerami  działek:  24/6,
24/7,  24/8  arkusz  mapy
41  o  łącznej  powierzchni
1,1373 ha położonej  przy
ul.  21 Listopada w Czela-
dzi.

W trakcie realizacji

9 XIX / 242/2020 w  sprawie ustalenia  wy-
sokości  opłaty  za  gospo-
darowanie  odpadami  ko-
munalnymi

Dz. U z 2020 poz. 1023

Nieważność w części

Zrealizowana

10 XIX / 245/2020 w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i
ustalania  odpłatności  za
usługi  opiekuńcze  i  spe-
cjalistyczne  usługi  opie-

Dz. U z 2020 poz. 1024

      W trakcie realizacji
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kuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla  osób  z
zaburzeniami  psychiczny-
mi  oraz  szczegółowych
warunków  częściowego
lub  całkowitego  zwalnia-
nia  od  opłat,  jak  również
trybu ich pobierania

11 XIX / 246/2020 w sprawie zmiany uchwa-
ły  w  sprawie  określenia
wysokości  i  zasad  ustala-
nia oraz rozliczania dotacji
celowej  dla  podmiotów
prowadzących  żłobki  na
terenie miasta

Dz. U. z 2020 poz. 1025

W trakcie realizacji 

12 XX/247/2020 w  sprawie:  miejscowego
planu  zagospodarowania
przestrzennego  miasta
Czeladź dla terenu pomię-
dzy ulicami: Staszica, Szpi-
talną,  Wojkowicką,  Rolni-
czą granicą administracyj-
ną z miastem Siemianowi-
ce Śląskie.

( 91 uwag )

Dz. U z 2020 poz. 2023 Zrealizowany 

13 XX/248/2020 w  sprawie  przyjęcia  Pro-
gramu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz za-
pobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie gminy
Czeladź na rok 2020

Dz. U z 2020 poz. 2024                   Zrealizowany

14 XX/249/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomo-
ści  oznaczonej  numerem
działki:  159/4  arkusz
mapy  4  o  powierzchni
0,0529 ha położonej  przy
ulicy  Chmielnej  w  Czela-
dzi.

W trakcie realizacji

15 XX/250/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomo-
ści  oznaczonych  numera-
mi  działek:  65/15,  65/28
oraz  części  działki  65/21
arkusz mapy 59 o łącznej
powierzchni około 0,0880

W trakcie realizacji
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ha  położonych  w  okolicy
ulicy

Elizy  Orzeszkowej  w  Cze-
ladzi

16 XX/251/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki  nr  104/20,
działka  nr  104/35  arkusz
mapy  13,  w dzierżawę w
drodze  bezprzetargowej,
na rzecz dotychczasowych

dzierżawców.

zrealizowano

17 XX/ 252/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działek nr 2 i nr 5 ar-
kusz  mapy  nr  38  oraz
część działki  nr 51 arkusz
mapy  40,  w dzierżawę w
drodze  bezprzetargowej,
na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

zrealizowano

18 XX/253/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki  nr  136/4 ar-
kusz  mapy  nr  42,  część
działki nr 54/11, działka nr
55/7  arkusz  mapy  nr  13,
część działki  nr 14 arkusz
mapy

19nr  51,  część  działek  nr
94/23  i  nr  94/25  arkusz
mapy nr 19, w20 dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców.

zrealizowano

19 XX/254/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
działka  nr  12/4  arkusz
mapy  nr  55,  w dzierżawę
w drodze   bezprzetargo-

zrealizowano
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wej.

20 XX/255/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działki nr 210/42 ar-
kusz mapy nr 12, w dzier-
żawę  w drodze  bezprze-
targowej, na rzecz dotych-
czasowego  dzierżawcy

zrealizowano

21 XX/256/2020 w  sprawie:  zasad  wynaj-
mowania  lokali  wchodzą-
cych w skład  mieszkanio-
wego  zasobu  Gminy  Cze-
ladź

Dz. U z 2020 poz. 2025  W trakcie realizacji

22 XX/257/2020  w sprawie  nadania nazwy
drodze wewnętrznej

Dz. U. z 2020 poz. 2026 zrealizowano

23 XX/258/2020 w  sprawie   ustalenia
wysokości  stawek  opłaty
za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych

Nieważna Rozstrzygniecie
nadzorcze

24 XX/259 /2020 w sprawie udzielenia  do-
tacji  celowej  na  zakup
sprzętu  i  aparatury  me-
dycznej  przez  Powiatowy
Zespół  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi.

zrealizowano

25 XX/260/2020 w  sprawie wystąpienia  z
apelem  do  Prezesa  Rady
Ministrów  o  podjęcie
kompleksowych  działań
rekompensujących  samo-
rządom  znaczne  ubytki
dochodów  z  tytułu  m.in.
obniżenia stawek PIT

Zrealizowana 

26 XXII/  265/2020     w  sprawie:  przyjęcia  Ra-
portu z realizacji Miejskiej
Strategii  Rozwiązywania
Problemów  Społecznych
dla

Miasta  Czeladź  na  lata
2016-2022 za rok 2019.

          Zrealizowana
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27 XXII/267/2020 w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłaty za za-
jecie  pasa  drogowego
dróg gminnych 

Dz. U z 2020 poz. 3701 W trakcie realizacji

28 XXII/268/2020 W sprawie udzielenia po-
mocy  finansowej  dla  Po-
wiatu Będzińskiego na re-
alizację  zadania  „Przebu-
dowa”  ul.  Dehnelów  w
Czeladzi

zrealizowano

29 XXII/269/2020 w sprawie przyjęcia Regu-
laminu utrzymania czysto-
ści  i  porządku na  terenie
Gminy Czeladź

Rozstrzygniecie nadzorcze z
dnia  3 czerwca 2020 - uchy-

lona

30 XXII/270/2020 w sprawie określenia wzo-
ru  deklaracji  o  wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi
oraz warunków i trybu jej
składania za pomocą środ-
ków  komunikacji  elektro-
nicznej

Dz. U. z 2020 poz. 3703 Zrealizowana

31 XXII/271/2020 w sprawie: szczegółowego
sposobu  i  zakresu  świad-
czenia  usług  w  zakresie
odbierania  odpadów  ko-
munalnych  od  właścicieli
nieruchomości  na  terenie
gminy  Czeladź  i  zagospo-
darowania tych odpadów,
w  zamian  za  uiszczoną
przez  właściciela  nieru-
chomości opłatę za gospo-
darowanie  odpadami  ko-
munalnymi

Rozstrzygniecie nadzorcze z
dnia 3 czerwca 2020 - uchy-

lona

32 XXII/272/2020 w  sprawie  zwolnienia  z
części opłaty  za  gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi  właścicieli  nieru-
chomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  kompo-
stując  bioodpady  stano-
wiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydo-
mowym

Dz. U. z 2020 poz. 3705 Zrealizowana
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33 XXII/273/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
zabudowanej działki ozna-
czonej numerem: 24/5 ar-
kusz  mapy  12  o  po-
wierzchni 0,0228 ha poło-
żonej  przy  ul.  Bolesława
Pieńkowskiego 39 w Cze-
ladzi

W toku realizacji

34 XXII/274/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
działek  oznaczonych  nu-
merami: 87/1, 71/5 35ar-
kusz  mapy  25  o  łącznej
powierzchni  0,0804  ha
po36łożonych przy ul. Bę-
dzińskiej

w Cz37eladzi

uchylona

35 XXII/275/2020 w  spr38awie:  wyrażenia
zgody na zbycie nierucho-
mości oznaczon39ych nu-
merami  działek:  109  ar-
kusz  mapy  18  o  po-
wierzchni  0,0920 ha oraz
udziału  wynoszącego  1/7
części  w  działce  62/8  ar-
kusz mapy  18 położonych
przy  ulicy  
Łączkowej w Czeladzi

W toku realizacji

36 XXII/276/2020       w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działek  nr  35/119,
nr  30/9  arkusz  mapy  41,
część działki  nr  71/96 ar-
kusz mapy 12, w dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców.

zrealizowano

37 XXII/277/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-

zrealizowano
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mości  oznaczonych  jako
część działek nr 54/13 i nr
55/6, działka nr 55/11 ar-
kusz  mapy  nr  13,  część
działki  nr  39/23  arkusz
mapy nr 42, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowych dzierżawców.

38 XXII/ 281/2020 w sprawie: nadania nazwy
drodze wewnętrznej 

Dz. U. z 2020 poz. 3706 zrealizowano

39 XXII/282/2020 w  sprawie:  uchylenia
uchwały  nr  VII/114/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w  sprawie  utworzenia
przez  Gminę  Czeladź  i
Czeladzkie  Towarzystwo
Budownictwa  Społeczne-
go – ZBK Sp. z o.o. spółki z
ograniczoną  odpowie-
dzialnością i objęcia w niej
60% udziałów przez Gmi-
nę Czeladź

 Zrealizowano

40 XXII/283/2020 w  sprawie:  utworzenia
spółki  z  ograniczoną  od-
powiedzialnością            w trakcie realiza-

cji

41 XXIII /285/2020 w  sprawie:  rozpatrzenia
skargi uznania jej  za  bez-
zasadną skarga na działal-
ność Burmistrza

Zrealizowana 

42 XXIII/286/2020 w sprawie likwidacji filii nr
4  Miejskiej  Biblioteki  Pu-
blicznej im. Marii Nogajo-
wej w Czeladzi

Rozstrzygnięcie nadzorcze

43 XXIII/287/2020 w  sprawie:  oceny  zaso-
bów  pomocy  społecznej
za rok 2019

   zrealizowano

44 W sprawie udzielenia do-
tacji  celowej  na  zakup

zrealizowano
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XXIII/288/2020

sprzętu  i aparatury  me-
dycznej  przez  Powiatowy
Zespół  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Czeladzi 

45 XXIII/289/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działek   nr  104/37
i nr 149/6 arkusz mapy 13,
w dzierżawę   w drodze
bezprzetargowej,  na rzecz
dotychczasowych   dzier-
żawców.

zrealizowano

46 XXIII/290/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej   jako
część  działki   nr  138 ar-
kusz mapy 25,  w dzierża-
wę  w drodze  bezprzetar-
gowej,   na  rzecz  dotych-
czasowego dzierżawcy.

zrealizowano

47 XXIII/291/2020 w  sprawie:   wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako część działek nr 51/2,
52/2,  53/2  arkusz  mapy
43,   w dzierżawę  w dro-
dze  bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy.

zrealizowano

48

XXIII/292/2020

w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działki  nr  26/10 ar-
kusz  mapy  47,  w dzierża-
wę  w drodze  bezprzetar-
gowej,   na  rzecz  dotych-
czasowego  dzierżawcy

zrealizowano

49 XXIII/293/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako

zrealizowano
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część działek nr 28/56, nr
28/58, nr 28/60, nr 28/62,
nr  28/64 arkusz  mapy  nr
47,   w dzierżawę   w dro-
dze  bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowych
dzierżawców.

50 XXIII/294/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki   nr  78/6  ar-
kusz mapy 6, część działki
nr  22/7  arkusz  mapy  nr
31,   w dzierżawę   w dro-
dze  bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowych
dzierżawców

zrealizowano

51 XXIII/295/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki  nr  200  ar-
kusz mapy 28, część dział-
ki nr 38/3 arkusz mapy 50,
część  działki  nr  78/1  ar-
kusz  mapy  23,  w dzierża-
wę w drodze bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców

zrealizowano

52 XXII/298/2020 w  sprawie  uchylenia
Uchwały nr  XIV/161/2019
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie utworzenia Bu-
dżetu  Obywatelskiego  
w Mieście Czeladź

Dz.U. z 2020 poz 4366            zrealizowano

53 XXIV/304/2020 w sprawie:  głoszenia  tek-
stu  jednolitego  Uchwały
Nr  VII/126/2015  Rady
Miejskiej  w Czeladzi
w sprawie  nadania  statu-
tu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Cze-
ladzi

Dz. U. z 2020 poz. 5345       Zrealizowano
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54 XXIV/305/2020 w sprawie:  przyjęcia i po-
wierzenia  do  realizacji
Miejskiemu  Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Cze-
ladzi  w latach  2020 –
2022 projektu pt. „Rynek-
Nowe  Możliwości”,  w ra-
mach  Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa  Śląskiego  na
lata 2014 – 2020.

        W trakcie realizacji

55 XXIV/306/2020 w  sprawie  rozpatrzenia
petycji   w  sprawie  nie-
przenoszenia  przystanku
autobusowego  „Czeladź
Osiedle Borowa” 

Nie podlega publikacji Zrealizowano

56 XXIV/307/2020 w  sprawie  określenia
średniej  ceny  jednostki
paliwa  w Gminie  Czeladź
w roku  szkolnym
2020/2021

Dz. U z 2020 poz. 5096 W toku realizacji

57 XXIV/308/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zamianę części nie-
ruchomości  oznaczonych
numerami  działek  6/5,
4/5, 3/5, 3/7, 6/6  4/6 ar-
kusz mapy 14 oraz działek
6/7,  4/7  arkusz  mapy
14 o łącznej  powierzchni
około  0,1103  ha  położo-
nych  w okolicy  ul.  
Przełajskiej  stanowiących
własność  Gminy  Czeladź
na  nieruchomość  ozna-
czoną  numerami  działek
2/1,  2/2  arkusz  mapy
14 o łącznej  powierzchni
0,2550  ha  położoną  przy
ul.  Chmielnej  stanowiącą
własność osoby fizycznej.

W toku realizacji

58 XXIV/309/2020 w sprawie nadania nazwy Dz. U z 2020 poz. 5097 zrealizowano
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drodze wewnętrznej 

59 XXIV/310/2020 w sprawie  wyrażenia zgo-
dy  na  najem lokalu  użyt-
kowego  przeznaczonego
dla  Stowarzyszenia  Klubu
Abstynenta  „METAMOR-
FOZA”  usytuowanego
w budynku przy  ul.  11-go
Listopada  8 w Czeladzi,
oznaczony literą „C” posa-
dowionego  na  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część  działki  nr  73/4  ar-
kusz  mapy  6,  w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego  użyt-
kownika.

zrealizowano

60 XXIV/311/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem
lokalu  usytuowanego
w budynku  przy  ul.  Szpi-
talnej 5B w Czeladzi, posa-
dowionego  na  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działki  nr 227/4 ar-
kusz  mapy  13,  w  drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego  użyt-
kownika jakim jest  Polski
Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.

zrealizowano

61 XXIV/312/2020 w sprawie  wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem
lokalu  użytkowego  usytu-
owanego w budynku przy
ul. Sikorskiego 7A w Czela-
dzi,  posadowionego  na
nieruchomości oznaczonej
jako  część  działki  nr  1/7,
arkusz mapy 45, w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego  najem-
cy.

zrealizowano
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62 XXIV/313/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem
nieruchomości  usytuowa-
nej  przy  ul.  Norwida  11
w Czeladzi,  obejmującą
działkę  nr  9/2  arkusz
mapy  55,  zapisanej
w księdze  wieczystej  nr
KA1B/00021032/9 prowa-
dzonej przez Sąd Rejono-
wy  w Będzinie,  w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego  Stowa-
rzyszenia.

zrealizowano

63 XXIV/314/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem
lokalu  usytuowanego
w budynku  przy  ul.  Szpi-
talnej 5B w Czeladzi ozna-
czonego nr 4, posadowio-
nego  na  nieruchomości
oznaczonej  jako  część
działki  nr  227/4  arkusz
mapy  13,  w drodze  bez-
przetargowej, na rzecz do-
tychczasowego  użytkow-
nika  jakim  jest  Polski
Związek  Niewidomych
w Czeladzi

zrealizowano

64 XXIV/315/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na oddanie w najem lo-
kalu usytuowanego w bu-
dynku  przy  ul.  Szpitalnej
5B w Czeladzi, posadowio-
nego  na  nieruchomości
oznaczonej  jako  część
działki  nr  227/4  arkusz
mapy  13,w  drodze  bez-
przetargowej, na rzecz do-
tychczasowego  użytkow-
nika  jakim  jest  Związek
Kombatantów  Rzeczypo-
spolitej  Polskiej  i  Byłych
Więźniów Politycznych

zrealizowano
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65 XXIV/319/2020 w sprawie przyjęcia Regu-
laminu  określającego  wy-
sokość  oraz  szczegółowe
warunki przyznawania na-
uczycielom  zatrudnionym
w przedszkolach  i szko-
łach  prowadzonych  przez
Gminę Czeladź dodatków:
za  wysługę  lat,  motywa-
cyjnego,  funkcyjnego,
w tym z tytułu sprawowa-
nia  funkcji  wychowawcy
klasy  i za  warunki  pracy
oraz szczegółowe warunki
obliczania  i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe  i godzi-
ny  doraźnych  zastępstw,
a także  nagród
za  osiągnięcia  w zakresie
pracy  dydaktycznej,  wy-
chowawczej i opiekuńczej,
w tym  realizacji  zadań
związanych  z zapewnie-
niem  bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć or-
ganizowanych przez szko-
łę
oraz  realizacji  innych  za-
dań statutowych szkoły

Rozstrzygnięcie nadzorcze

66

XXV/320/2020 

w sprawie zmiany Uchwa-
ły  Nr  VI/89/2019  Rady
Miejskiej  w Czeladzi
w sprawie wyrażenia zgo-
dy na ustanowienie hipo-
teki na nieruchomościach
stanowiących  własność
Gminy Czeladź

Były zmiany do uchwały W toku realizacji
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67

XXV/321/2020

w sprawie wzniesienia po-
mnika  upamiętniającego
żołnierzy  11 kompanii,
7 pułku  piechoty  Legio-
nów, którzy  polegli na po-
lach  pod  kopalnią  „Sa-
turn”  w Czeladzi  dnia
10 marca 1919 r.  w walce
z Niemcami.

Zrealizowano

68

XXV/322/2020 

w  sprawie  rozpatrzenia
petycji  dotyczącej  prze-
niesienia zatoki autobuso-
wej  przy  ul.  Wiejskiej
w Czeladzi.

   Zrealizowano

69

XXV/323/2020

w sprawie  przyjęcia Regu-
laminu określającego  wy-
sokość  oraz  szczegółowe
warunki przyznawania na-
uczycielom  zatrudnionym
w przedszkolach  i szko-
łach  prowadzonych  przez
Gminę Czeladź dodatków:
za  wysługę  lat,  motywa-
cyjnego,  funkcyjnego,
w tym z tytułu sprawowa-
nia  funkcji  wychowawcy
klasy  i za  warunki  pracy
oraz szczegółowe warunki
obliczania  i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe  i godzi-
ny  doraźnych  zastępstw,
a także  nagród  za  osią-
gnięcia  w zakresie  pracy
dydaktycznej, wychowaw-
czej  i opiekuńczej,  w tym
realizacji  zadań  związa-
nych z zapewnieniem bez-
pieczeństwa  uczniom
w czasie  zajęć  organizo-
wanych przez szkołę  oraz
realizacji  innych  zadań
statutowych szkoły.

Dz U z 2020 poz. 5907

W toku realizacji 

70 w sprawie zmiany uchwa-
ły  w sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Gmi-

zrealizowano
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XXVI/326/2020

nie Sosnowiec   na działa-
nia  związane  z profilakty-
ką i rozwiązywaniem pro-
blemów alkoholowych na
rzecz  osób  z problemem
alkoholowym   z terenu
Miasta  Czeladź  w 2020
roku

71

XXVI/327/2020

w sprawie  udzielenia  po-
mocy  finansowej  dla  Po-
wiatu Będzińskiego na re-
alizację  zadania
„Przebudowa  chodnika
w ciągu drogi powiatowej
4711 S  -  ul.  Nowopogoń-
ska w Czeladzi”

zrealizowano

72

XXVI/328/2020 

W  sprawie  sporządzenia
miejscowego  planu  zago-
spodarowania  przestrzen-
nego  miasta  Czeladź  –
„Nowie Piaski” 

W toku realizacji

73 XXVII /329 /2020 w  sprawie:  miejscowego
planu  zagospodarowania
przestrzennego  miasta
Czeladź dla terenu pomię-
dzy ulicą

Będzińską,  drogą krajową
DK  86,  nasypem  kolejo-
wym

Dz. U z 2020 poz. 7100

74

XXVII/330/2020

w sprawie zmiany Uchwa-
ły  nr  VIII/121/2019  Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
22 maja 2019 r. w sprawie
uchwalenia  „Wieloletnie-
go planu rozwoju i moder-
nizacji  urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanali-
zacyjnych,  będących  w
posiadaniu  Czeladzkich
Wodociągów  Spółka   z
ograniczoną  odpowie-
dzialnością  na  lata  2021-
2023”.

         W trakcie realizacji
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75 XXVII/ 331/ 2020 w sprawie  ustalenia mak-
symalnej  liczby  zezwoleń
na sprzedaż napojów alko-
holowych  oraz  zasad
sprzedaży  napojów  alko-
holowych na terenie mia-
sta Czeladź

Dz U z 2020 poz. 7101 W trakcie realizacji

76 XXVII /332/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki nr 35/119 ar-
kusz mapy 41, część dział-
ki  nr  28/31  arkusz  mapy
nr 43, działkę nr 97/5 oraz
cześć  działki  nr  97/4  ar-
kusz mapy 20, w dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców.

zrealizowano

77

XXVII /333/2020

w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki  nr  54/11 ar-
kusz  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 ar-
kusz mapy nr 7, w dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,

na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.

zrealizowano

78 XXVII /334/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki nr 35/119 ar-
kusz mapy 41, w dzierża-
wę w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowych dzierżawców.

zrealizowano

79 XXVII /335/2020

w sprawie: wyrażenia zgo-

zrealizowano

325



dy  na  oddanie  nierucho-
mości  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.

80 XXVII /336/2020 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.

zrealizowano

81 XXVII /337/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki  nr 125/4 ar-
kusz  mapy  56  oraz  część
działki  nr  10/11  arkusz
mapy nr 58, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowych dzierżawców.

zrealizowano

82 XXVII /338/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki  nr  14/1  ar-
kusz  mapy  58  oraz  część
działki nr 125 arkusz mapy
50, w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowych  dzier-
żawców.

zrealizowano
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83 XXVII /339/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki  nr  93/26 ar-
kusz mapy 18, część dział-
ki nr 4/60 arkusz mapy 31,
w  dzierżawę  w  drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowych  dzier-
żawców.

zrealizowano

84 XXVII /340/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki   nr  108 ar-
kusz 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   dzier-
żawców

zrealizowano

85 XXVII /341/2020 w sprawie  wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część  działki  nr  10/3  ar-
kusz  mapy  nr  46,   część
działki nr 70/47 oraz dział-
ka nr 70/46  arkusz mapy
nr  57,   w dzierżawę
w drodze   bezprzetargo-
wej,  na rzecz dotychcza-
sowych  dzierżawców.

zrealizowano

86 XXVII /342/2020 w sprawie  wyrażenia zgo-
dy na oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej   jako
działka  nr  23/11  arkusz
mapy 47, w najem w dro-
dze bezprzetargowej.

zrealizowano

87 XXVII /343/2020 w sprawie w sprawie wy-
rażenia zgody na oddanie
nieruchomości oznaczonej
jako  działka  nr  23/5  ar-
kusz mapy nr 23,  w dzier-
żawę  w drodze  bezprze-
targowej,   na  rzecz  do-
tychczasowego  dzierżaw-

zrealizowano
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cy.

88 XXVII /344/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
fragmentu  niezabudowa-
nej działki oznaczonej nu-
merem:  131/3  arkusz
mapy  25  o  powierzchni
około  0,2200  ha  położo-
nej  przy  ul.  Gdańskiej  w
Czeladzi.

W toku realizacji

89 XXVII /345/2020 w  sprawie  uchylenia
Uchwały  NR  XLII/
524/2017 Rady Miejskiej  
w Czeladzi z dnia 24 lipca
2017 r.  w sprawie zamia-
ny  części  nieruchomości
oznaczonej  numerem
działki 8 arkusz mapy 58 o
powierzchni około 400 m2
położonej przy ulicy Bole-
sława  Prusa  w  Czeladzi
stanowiącej  własność
Gminy  Czeladź  nanieru-
chomość  oznaczoną  nu-
merem  działki  43  arkusz
mapy  24  
o powierzchni 253 m2 po-
łożoną w okolicy ulicy My-
słowickiej  
w  Czeladzi  stanowiącej
współwłasność  osób  fi-
zycznych

zrealizowano

90 XXVII /346/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
niezabudowanej  działki
oznaczonej  numerem  43
arkusz  mapy  24  o  po-
wierzchni 253 m2 położo-
nej w okolicy ulicy Mysło-
wickiej  w  Czeladzi  stano-
wiącej  współwłasność

zrealizowano
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osób fizycznych

91 XXVII /347/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na sprzedaż nierucho-
mości  oznaczonej  nume-
rem  działki  23/5  arkusz
mapy  23  o  powierzchni
0,0720 ha położonej  przy
ulicy Gdańskiej w Czeladzi

W toku realizacji

92 XXVII /348/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
zabudowanej działki ozna-
czonej  numerem  38  ar-
kusz  mapy  17  o  po-
wierzchni 0,2281 ha poło-
żonej  przy  ulicy Stanisła-
wa Staszica w Czeladzi.

W toku realizacji

93 XXVII /349/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
niezabudowanej  działki
oznaczonej  numerem
16/4  arkusz  mapy  49  o
powierzchni  0,3775  ha
położonej  przy  ul.  Staro-
pogońskiej w Czeladzi

W toku realizacji

94 XXVII /350/2020 w  sprawie  uchylenia
Uchwały  NR  XXII/
274/2020 Rady Miejskiej  
w  Czeladzi  z  dnia  29
kwietnia  2020  r.  w  spra-
wie  wyrażenia  zgody  na
nabycie  do  gminnego za-
sobu nieruchomości  dzia-
łek  oznaczonych numera-
mi:  87/1,  71/5  arkusz
mapy  25  o  łącznej  po-
wierzchni 0,0804 ha poło-
żonych  przy  ul.  Będziń-
skiej w Czeladzi

zrealizowano

95 XXVII /351/2020 w sprawie zamiany nieru-
chomości  oznaczonych
numerami  działek  8/15,
10/60  arkusz  mapy  58  o
łącznej  powierzchni
0,0973  ha  stanowiących
własność  Gminy  Czeladź
na  nieruchomości  ozna-

W toku realizacji
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czone  numerami  działek
71/5,  87/1  arkusz  mapy
25,  19 arkusz mapy 12 o
łącznej  powierzchni
0,1043  ha  stanowiące
własność Skarbu Państwa

96 XXVII /352/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na sprzedaż nierucho-
mości  oznaczonej  nume-
rem  działki  42/10  arkusz
mapy  6  o  powierzchni
0,0457  ha  położonej  w
okolicy ulicy Asfaltowej w
Czeladzi

W toku realizacji

97 XXVII /353/2020 w sprawie zamiany nieru-
chomości  oznaczonej  nu-
merami  działek  13/5,
13/6,  13/7,  13/8  arkusz
mapy  13  o  łącznej  po-
wierzchni  0,2600  ha  sta-
nowiącej własność Gminy
Czeladź  na  nieruchomość
oznaczoną  numerami
działek  14/1, 15/1 arkusz
mapy  13  o  łącznej  po-
wierzchni  0,3228  ha  sta-
nowiącą  współwłasność
osób fizycznych

W toku realizacji

98 XXVII /354/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż części nie-
ruchomości  oznaczonej
numerem  działki  225  ar-
kusz  mapy  24  o  po-
wierzchni około 0,0800 ha
położonej  przy  ulicy  La-
wendowej w Czeladzi

W toku realizacji

99 XXVII /355/2020 W sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  zbycie  3/4  części
prawa  własności  nieru-
chomości  zabudowanej
położonej  na  działce
211/1  arkusz  mapy  30
przy  ul.  Strzeleckiej 28 w
Czeladzi

W toku realizacji

100 XXVII /356/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż części nie-

W toku realizacji
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ruchomości  oznaczonej
numerem działki  91/4 ar-
kusz  mapy  15  o  po-
wierzchni około 0,1600 ha
położonej przy ulicy Rolni-
czej w Czeladzi

101 XXVII /357/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie do gminne-
go  zasobu  nieruchomości
niezabudowanej  działki
oznaczonej  numerem  88
arkusz  mapy  2  o  po-
wierzchni 0,0110 ha poło-
żonej  przy  ul.  Przełajskiej
w Czeladzi

W toku realizacji

102 XXVII /359 /2020 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta  Wojewódz-
kiego  Policji   w  Katowi-
cach  informacji  o  kandy-
datach na ławników

               Zrealizowano

103 XXVIII/365/2020 W sprawie zmiany Uchwa-
ły  Nr  XXXII/432/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
w  sprawie  ustanowienia
Regulaminu  nadawania
Tytułu  Honorowego  Oby-
watela Miasta Czeladź 

Dz U. z 2020 poz. 7336 Zrealizowano

104

XXIX/369/2020

w  sprawie  przyjęcia  Ra-
portu  z ewaluacji  w poło-
wie  okresu  wdrażania
Strategii  Rozwiązywania
Problemów  Społecznych
dla Miasta Czeladź na lata
2016-2022.

Zrealizowano

105

XXIX/370/2020 

w sprawie ogłoszenia tek-
stu  jednolitego  uchwały
Nr  VIII/107/2011  Rady
Miejskiej  w  Czeladzi  w
sprawie  ustalenia  opłaty
za  pobyt,  maksymalnej
opłaty  za  wyżywienie
dziecka  oraz  warunków
zwolnienia od ponoszenia
opłat w Żłobku Miejski]m
w Czeladzi 

Dz U z 2020 poz. 7654

 Zrealizowano
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106 XXIX/371/2020 w sprawie zmiany uchwa-
ły  w sprawie przejęcia od
Powiatu  Będzińskiego  za-
rządzania drogami powia-
towymi w zakresie pełnie-
nia funkcji inwestora

W toku realizacji

107 XXX /372 /2020 w sprawie:  ustalenia  wy-
sokości  rocznych  stawek
podatku  od  nieruchomo-
ści obowiązujących na te-
renie  Miasta  Czeladź  na
rok 2021

Dz U z 2020 poz. 8388

      W trakcie realizacji

108 XXX /373 /2020 w  sprawie: zwolnień
w podatku  od  nierucho-
mości na rok 2021

Dz U z 2020 poz. 8389              W trakcie reali-
zacji

109 XXX /375 /2020 w  sprawie  przyznania  ty-
tułu Honorowego Obywa-
tela Miasta Czeladź

            Zrealizowano

110 XXX /376 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako część działki  nr 30/9
oraz część

działki  nr  22/7  arkusz
mapy nr 41, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowych

dzierżawców.

zrealizowano

111 XXX /377 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  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  bez-
przetargowej, na rzecz do-
tychczasowych  dzierżaw-
ców.

zrealizowano

112 XXX /378 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-

zrealizowano
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chomości  oznaczonych
jako część działki nr 2/121
arkusz

mapy  11, część działki  nr
56/15 arkusz  mapy  nr  4,
część  działki  nr  79/3  ar-
kusz  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

113 XXX /379 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  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  dzier-
żawców.

zrealizowano

114 XXX /380 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako działka nr 55/8, dział-
ka  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  dzier-
żawców.

zrealizowano
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115 XXX /381 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako  część  działki  nr
163/268  arkusz  mapy  nr
24, w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowych  dzier-
żawców.

zrealizowano

116 XXX /382 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako część działki nr 67/24
arkusz

mapy  57, część działki  nr
99/16 arkusz mapy nr 56,
część działki  nr  31/30 ar-
kusz  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  ar-
kusz mapy nr 15, w dzier-
żawę  w  drodze  bezprze-
targowej, na rzecz dotych-
czasowych dzierżawców.

zrealizowano

117 XXX /383 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  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  dzier-
żawców.

zrealizowano

118 XXX /384 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-

zrealizowano
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chomości  oznaczonych
jako  część  działki  nr
104/20 arkusz

mapy nr 13, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowych dzierżawców.

119

XXX /385 /2020

w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
działka  nr  130/2  arkusz
mapy nr 56,  w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej, na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy.

zrealizowano

120 XXX /386 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości oznaczonej jako
część  działki  nr  30/9  ar-
kusz

mapy nr 41, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowego dzierżawcy.

zrealizowano

121 XXX /387 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości oznaczonej jako
część działki  nr 103/3 ar-
kusz mapy 55 , w dzierża-
wę  w drodze  bezprzetar-
gowej,  na  rzecz  dotych-
czasowego dzierżawcy.

zrealizowano

122 XXX /388 /2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości oznaczonej jako
część działki  nr  25 arkusz
mapy nr 20, w dzierżawę
w  drodze  bezprzetargo-
wej,  na  rzecz  dotychcza-
sowego dzierżawcy.

zrealizowano

123 XXX /389 /2020 w  sprawie: szczegółowe-
go  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  za-
kresie  odbierania  odpa-
dów komunalnych od wła-
ścicieli  nieruchomości  na
terenie  gminy  Czeladź  i

Rozstrzygniecie nadzorcze z
dnia  24 grudnia 2020 -

uchylona
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zagospodarowania  tych
odpadów,  w  zamian  za
uiszczoną przez właścicie-
la  nieruchomości  opłatę
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi

124 XXX /390 /2020 w  sprawie: przyjęcia  Re-
gulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na tere-
nie Gminy Czeladź.

Rozstrzygniecie nadzorcze z
dnia 24 grudnia 2020 - uchy-

lona

125 XXX /391 /2020 w  sprawie: uchwalenia
„Programu  współpracy
Miasta Czeladź z organiza-
cjami  pozarządowymi
oraz  podmiotami,  o  któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003  roku  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie,  na  rok
2021”

W toku realizacji 

126 XXX /392 /2020 w  sprawie: zmiany
uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowie-
nie hipoteki  na  nierucho-
mościach  stanowiących
własność Gminy Czeladź

W toku realizacji

127 XXX /393 /2020 w  sprawie: zmiany
uchwały w sprawie wyra-
żenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia  międzyg-
minnego  dotyczącego
przejęcia  do  realizacji
przez  Gminę  Sosnowiec
zadań  w  zakresie  opieki
nad bezdomnymi zwierzę-
tami z terenu Gminy Cze-
ladź w 2020r

zrealizowano

128 XXXI/409/2020 w  sprawie:  wyrażenia
zgody  na  oddanie  części
nieruchomości oznaczonej
jako działka  nr 4/106 ar-
kusz  mapy  nr  31 w dzier-
żawę  w drodze  bezprze-
targowej, na rzecz dotych-
czasowego  najemcy.(MO-
SIR)

zrealizowano
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129 XXXI/410/2020 w sprawie: szczegółowych
warunków  przyznawania
i ustalania  odpłatności  za
usługi  opiekuńcze
i  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze,  z wyłącze-
niem  specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla
osób
z  zaburzeniami  psychicz-
nymi  oraz  szczegółowych
warunków  częściowego
lub  całkowitego  zwalnia-
nia  od opłat,  jak  również
trybu  ich  pobierania.
(MOPS)

Dz U z 2021 poz. 228        W trakcie realizacji

130 XXXI/411/2020 w sprawie:  rozpatrzenia
skargi i uznania ją za bez-
zasadną (CTBS)

      Zrealizowano

131 XXXI/412/2020 w sprawie: ustalenia  wy-
sokości  ekwiwalentu  pie-
niężnego  dla  członków
Ochotniczej  Straży  Pożar-
nej  z terenu  Gminy  Cze-
ladź

Dz U z 2021 poz. 229               W trakcie reali-
zacji

132 XXXI/413/2020 w  sprawie:  wyrażenia
zgody  na  zawarcie  poro-
zumienia  międzygminne-
go  dotyczącego  przejęcia
do  realizacji  przez Gminę
Sosnowiec zadań w zakre-
sie opieki nad bezdomny-
mi  zwierzętami  z terenu
Gminy  Czeladź  w 2021
roku.

W trakcie realizacji

133 XXXI/414/2020 w sprawie: zasad udziela-
nia  dotacji  celowej  ze
środków  budżetu  miasta
Czeladź  na  realizację  wy-
branych  przedsięwzięć
dot. ochrony środowiska

Dz U z 2021 poz. 230 W trakcie realizacji

134 XXXI/415/2020 w sprawie: udzielenia do-
tacji celowej dla Powiato-
wego  Zespołu  Zakładów
Opieki Zdrowotnej  w Cze-
ladzi w ramach funkcjono-
wania  Poradni  Terapii
Uzależnienia  od  Alkoholu

W toku realizacji 
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i Współuzależnienia
w 2021 roku .

135 XXXI/416/2020 w sprawie: udzielenia po-
mocy  finansowej  Gminie
Sosnowiec  na  działania
związane  z profilaktyką
i rozwiązywaniem  proble-
mów  alkoholowych  na
rzecz  osób  z problemem
alkoholowym  z terenu
Miasta  Czeladź  w 2021
roku.

W toku realizacji 

136 XXXI/417/2020 w  sprawie: przyjęcia
„Gminnego Programu Pro-
filaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
dla Miasta Czeladź na rok
2021”

W toku realizacji

137 XXXI/418/2020 w  sprawie:  przyjęcia
„ Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy W Rodzinie
oraz  Ochrony  Ofiar  Prze-
mocy w Rodzinie dla Mia-
sta Czeladź na lata 2021-
2025”

W toku realizacji 

138 XXXI/419/2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako część działki nr 279/3
arkusz  mapy  22,   część
działki  nr  162/32  arkusz
mapy  nr  28,   działka  nr
142/9 arkusz mapy nr 28,
część działek nr 71/98 i nr
71/99  arkusz mapy nr 12,
w dzierżawę   w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowych   dzier-
żawców

zrealizowano

139 XXXI/420/2020 w  sprawie: wyrażenia
zgody  na  oddanie  nieru-
chomości  oznaczonych
jako  część  działki   nr
227/7  arkusz  mapy  13,
część  działki  nr  30/9  ar-
kusz  mapy  nr  41,  część
działki  nr  56/16  arkusz
mapy  nr  4,   część  działki

zrealizowano
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nr  29/16 arkusz  mapy  nr
41, część działki nr 1/9 ar-
kusz mapy nr 45, w dzier-
żawę  w drodze  bezprze-
targowej, na rzecz dotych-
czasowych  dzierżawców.

140 XXXI/421/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonych  jako
część działki  nr 103/3 ar-
kusz  mapy  nr  55,   część
działki   nr  32/14  arkusz
mapy nr 41,  część działki
nr 1/3 arkusz mapy nr 51,
działki nr 42/2, 42/3, 42/4
arkusz mapy nr 62,  część
działki  nr 10 arkusz mapy
nr 10, w dzierżawę  w dro-
dze   bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowych
dzierżawców.

zrealizowano

141 XXXI/422/2020 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  nierucho-
mości  oznaczonej  jako
część działek nr 39/24 i nr
39/25  arkusz  mapy  42 ,
w dzierżawę   w drodze
bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego  dzier-
żawcy.

zrealizowano

142 XXXI/423/2020 w  sprawie:  nadania  na-
zwy  drodze
wewnętrznej( Widokowa)

Dz U z 2021 poz. 231 zrealizowano

143 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem
nieruchomości  (garaży)
oznaczonych  jako  część
działki   nr 104/19,  arkusz
mapy  4 oraz  część  działki
nr  185/1  i 104/22  arkusz
mapy nr 4 w najem w dro-
dze  bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowych
użytkowników.

zrealizowano

144 XXXI/424/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy  na  oddanie  w najem

zrealizowano
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nieruchomości  (garaży)
oznaczonych  jako  część
działki  nr 104/19,  arkusz
mapy  4 oraz  część  działki
nr  185/1  i 104/22  arkusz
mapy nr 4 w najem w dro-
dze  bezprzetargowej,  na
rzecz  dotychczasowych
użytkowników.

Burmistrz Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec
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Projekt 
 
z dnia  14 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 
poz. 713 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:  

§ 1. Rada Miejska w Czeladzi po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Czeladź za 2020 rok udziela 
Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F1C377F0-148A-4EFA-A45E-45CB17E1BEEB. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art 28aa ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.

713 z późniejszymi zmianami), wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy,

który obejmuje podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Burmistrz Miasta Czeladź przedstawił dnia 24 maja 2021 r. Radzie Miejskiej raport o stanie gminy Czeladź.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada Miejska

w Czeladzi, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić

wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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ZARZĄDZENIE NR 81/2021 
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 
ze zmianami) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi: 

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok 

2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego -  Miasta Czeladź za 2020 rok 

3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie oraz informację, o których 
mowa w § 1 pkt 1 i 2  zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Zastępca Burmistrza 
 
 

mgr Elżbieta Dmitruk 
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SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

CZELADŹ

ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

CZELADŹ leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się
na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi 1.643 ha.

LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2005 roku osiedlonych było w Czeladzi 34.367 osób. Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców
Czeladzi wynosiła 29.369 osób. Od roku 2005 do 2020 roku liczba mieszkańców naszego Miasta
zmniejszyła się o 4.998 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz
liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2020 roku na 210 urodzeń zanotowano 536 zgonów. Z
Czeladzi wymeldowało się w 2020 roku 276 mieszkańców, natomiast zameldowało 397. Liczbę
mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób
wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2005 – 2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

ROK LICZBA
MIESZKAŃCÓW

URODZENIA ZGONY ZAMELDOWANIA WYMELDOWANIA

2005 34 367 296 398 564 575

2006 34 156 266 389 517 596

2007 34 103 299 385 654 621

2008 33 790 289 451 419 589

2009 33 355 302 503 570 804

2010 33 083 292 405 529 688

2011 32 804 292 412 527 686

2012 32 426 263 448 536 436

2013 31 992 243 396 570 591

2014 31 648 258 395 609 625

2015 31 208 247 415 486 559

2016 30 736 255 433 322 519

2017 30 506 253 454 355 550

2018 30 180 234 475 426 560

2019 29 815 242 497 652 606

2020 29 369 210 536 397 276
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BEZROBOCIE

W Czeladzi na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 757 bezrobotnych, w tym 340 kobiet, które
stanowiły 44,91 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy
wyniosła 98, w tym 48 kobiet. W porównaniu do 2019 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o
229 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2019 roku – 528, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych
zarejestrowano :

- do 30 roku życia – osób 147, w tym do 25 roku życia 53 osób

- powyżej 50 roku życia – 240 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 642 osób

- osoby dotychczas nie pracujące – 115 osoby

W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i
stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2005 – 2020 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet
i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na
wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2005 - 2020.

OGÓŁEM
BEZROBOTNI

KOBIETY MĘŻCZYŹNI BEZROBOTNI
BEZ PRAWA DO
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ZASIŁKU

2005 2 763 1 546 1 217 2 336

2006 2 384 1 385 999 2 021

2007 1 790 1 051 739 1 572

2008 1 208 710 498 987

2009 1 636 872 764 1 319

2010 1 697 903 794 1 470

2011 1 737 932 805 1 500

2012 1 906 1 014 892 1 624

2013 1 944 986 958 1 740

2014 1 695 860 835 1 073

2015 1 500 731 769 1 342

2016 1 244 644 600 1 132

2017 976 498 478 872

2018 872 477 395 776

2019 528 260 268 462

2020 757 340 417 657
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PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2 033 podmioty gospodarcze.
W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 39 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2020 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki
organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych

- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

Zadania kultury fizycznej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie
jednostki budżetowej.

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez trzy jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Żłobek Miejski

- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn. Obydwa podmioty
działają jako samorządowe instytucje kultury.

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się
sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.

- Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.

- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się
gospodarką mieszkaniową.

- CTBS Development Sp. z o.o
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ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto należało do następujących związków i stowarzyszeń :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

2. Związku Miast Polskich,

3. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,

4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

5. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

6. KZK GOP w likwidacji

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2020 roku posiadało następujące akcje i udziały :

· 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – 4 000,00 zł.

· 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – 40 000,00 zł.

· 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – 1 623 900,00 zł.

· 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – 69 200,00 zł.

· 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – 855 000,00 zł.

· 506 732 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:

28 924 udziałów po 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym – zwiększenie o 2 892 400,00 zł,

477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Łączna ilość udziałów w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. – 506 732 udziałów po 100,00 zł,
tj. 50 673 200,00 zł.

· 51 154 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w tym:

3 050 000,00 zł, wkład pieniężny

2 065 400,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 5 115 400,00 zł.

· 300 udziałów po 1 000,00 zł, wniesione wkładem pieniężnym

Wartość udziałów w CTBS Development Sp. z o.o. – 300 000,00 zł.

Ogólna wartość akcji i udziałów Miasta na 31.12.2020 roku wyniosła 58 680 700,00 zł i w porównaniu do
2019 roku wzrosła o 2 192 400,00 zł.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr
XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 192 759 929,28 zł
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· dochody własne 135 655 877,28 zł
dochody bieżące 84 168 247,27 zł
dochody majątkowe 51 487 630,01 zł

· subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 17 819 128,00 zł

· środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 30 660,00 zł

· dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 39 254 264,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 199 753 887,27 zł

· wydatki własne 163 582 761,27 zł

wydatki bieżące 105 101 173,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 164 376,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 694 663,08 zł
- dotacje na zadania bieżące 13 401 324,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 1 158 940,10 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 988 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 693 869,96 zł

wydatki majątkowe 58 481 588,00 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 47 125 704,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 855 884,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 2 500 000,00 zł

· wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej. 36 170 126,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 082 507,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 810,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 995 809,00 zł

· wydatki bieżące na zadania realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 3 720 998,21 zł

· z tytułu spłaty rat pożyczek 485 992,00 zł
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· z tytułu spłaty rat kredytów 1 220 050,01 zł

· z tytułu spłat wykupu papierów wartościowych (obligacji) 1 300 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 10 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji
komunalnych.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 6 993 957,99 zł.

W ciągu 2020 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta
zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień 31 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 191 397 704,66 zł

· dochody własne 132 693 782,92 zł
dochody bieżące 85 82 7021,76 zł
dochody majątkowe 46 866 761,16 zł

· subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 17 729 145,00 zł

· środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 45 620,00 zł

· dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 40 927 706,74 zł

· dotacje celowe z powiatu (dochody bieżące) 1 450,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 190 117 447,90 zł

· wydatki własne 152 576 523,65 zł
wydatki bieżące 108 049 563,76 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 413 637,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 128 698,17 zł
- dotacje na zadania bieżące 13 039 624,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 788 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem
Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
W części związanej z realizacją zadań jst. 2 066 236,78 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 613 366,86 zł

wydatki majątkowe 44 526 959,89 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 33 547 643,15 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 679 316,74 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 2 300 000,00 zł

· wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7CE6314C-FD64-419C-8178-2B0B5A624267. Podpisany Strona 9



rządowej 37 538 474,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 091,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 390 171,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 894 211,13 zł

· wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

• wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień
Między jednostkami samorządu terytorialnego 1 450,00 zł
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań 1 450,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 9 607 208,25 zł

· Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 290 293,90 zł,

· wolne środki z rozliczenia roku 2019 8 316 914,35 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 10 887 465,01 zł

· z tytułu spłaty rat kredytów 2 870 042,01 zł

· spłaty pożyczek 136 000,00 zł

· lokaty 7 881 423,00 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr
XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- dochody bieżące w wysokości 141 272 299,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 51 487 630,01 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2020 roku na ogólną kwotę
191 397 704,66 zł z tego:

- dochody bieżące 144 530 943,50 zł,
- dochody majątkowe 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan
dochodów na koniec roku wynosi 1 362 224,62 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2020 roku zostały wykonane na kwotę 184 826 968,03 zł, z tego:

- dochody bieżące 139 098 462,05 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 45 728 505,98 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu.

Realizacja dochodów w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych
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jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się
następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok.

    PLAN
DOCHODÓW
BIEŻĄCYCH

2020

WYKONANIE
DOCHODÓW
BIEŻĄCYCH

2020

%
WYKON
ANIA

PLAN
DOCHODÓW
MAJĄTKOWY

CH
2020

WYKONANI
E

DOCHODÓ
W

MAJĄTKO
WYCH
2020

%
WYKON

ANIA

1. DOCHODY
WŁASNE

85 827 021,76 81 012 095,07 94,39 46 866 761,16 43 350 934,12 92,50

2. SUBWENCJE 17 729 145,00 17 729 145,00 100,,0 0,00 0,00 0,00

3. ŚRODKI OD
POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK
SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH

45 620,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 0,00

4. DOTACJE
CELOWE Z
BUDŻETU
PAŃSTWA W
TYM:

40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 0,00 0,00 0,00

  NA ZADANIA Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ORAZ INNE
ZLECONE
USTAWAMI

37 538 474,25 37 125 511,85 98,90 0,00 0,00 0,00

  NA
FINANSOWANIE
LUB
DOFINANSOWAN
IE ZADAŃ
WŁASNYCH

3 388 232,49 3 229 260,13 95,31 0,00 0,00 0,00

NA ZADANIA
REALIZOWANE
NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5. NA ZADANIA
REALIZOWANE
NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
MIĘDZY
JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNE
GO

1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  DOCHODY
OGÓŁEM

144 530 943,50 139 098 462,05 96,24 46 866 761,16 45 728 505,98 97,57
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DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2020 rok wynosił 135 655 877,28 zł, w tym:

- dochody bieżące - 84 168 247,27 zł,
- dochody majątkowe – 51 487 630,01 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec
roku na kwotę 132 693 782,92 zł, w tym:

- dochody bieżące - 85 827 021,76 zł,
- dochody majątkowe - 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów
własnych na koniec roku wynosi 2 962 094,36 zł i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 124 363 029,19 zł, co stanowi 93,72 % planu, w
tym:

- dochody bieżące – 81 012 095,07 zł, co stanowi 94,39 % planu
- dochody majątkowe – 43 350 934,12 zł, co stanowi 92,50 % planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2020 roku.

  NAZWA DZIAŁU PLAN
2020

WYKONANIE
2020

%
WYKONANIA

UDZIAŁ
%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19 477 504,00 15 479 541,31 79,47 12,45

700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

19 898 607,16 20 727 770,15 104,17 16,67
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710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 229 286,86 114,64 0,18

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 716 962,00 706 464,18 98,54 0,57

754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
P/POŻ

10 000,00 14 756,51 147,57 0,01

756
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

66 337 830,34 64 817 523,04 97,71 52,12

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 873 451,00 8 854 245,79 99,78 7,12
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 676 491,16 1 838 492,76 50,01 1,48
852 POMOC SPOŁECZNA 3 571 593,26 2 846 669,57 79,70 2,29

854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWC
ZA

314 100,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 528 474,00 302 249,95 57,19 0,24

900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 687 970,00 8 241 371,93 94,86 6,63

921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

0,00 12 899,55 0,00 0,01

926 KULTURA FIZYCZNA 400 800,00 291 757,59 72,79 0,23

  RAZEM DOCHODY WŁASNE 132 693 782,92 124 363 029,19 93,72 100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2020 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku w podziale na źródła

  PLAN WYKONANIE %
UDZIA

Ł

  2020 2020
WYKONANI

A %
UDZIAŁY W PODATKACH 38 395 760,00 37 264 206,31 97,06 29,96
PODATKI LOKALNE 26 590 570,34 26 166 925,87 98,41 21,03
OPŁATY LOKALNE I INNE
WYNIKAJĄCE Z USTAW 8 973 270,00 8 596 137,67 95,80 6,92
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
(wraz z § 0750 i § 0870) 17 705 247,01 18 837 113,46 106,39 15,15
DOCHODY JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870) 6 785 975,50 4 235 299,34 62,42 3,41
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM : 34 242 960,07 29 263 346,54 85,46 23,53
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE 21 978 138,42 16 513 371,14 75,14 56,43
INNE DOCHODY – odsetki, opłata

prolongacyjna, inne, środki z budżetu
państwa 12 264 821,65 12 749 975,40 103,96 43,57
RAZEM DOCHODY 132 693 782,92 124 363 029,19 93,73 100,00
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Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem
dochodów własnych naszego budżetu w 2020 roku były udziały w podatkach. Stanowiły one 29,96 %
dochodów własnych. Dochody z majątku gminy stanowiły 15,15 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła
do naszego budżetu w 2020 roku kwota 56 101 319,77 zł, co stanowiło 45,114 % dochodów własnych.

W 2020 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem udziałów w podatkach
stanowiących dochody państwa kwotę 37 264 206,31 zł. Były to :

38,16 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego
podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.
Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2020 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2020 rok dla
Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU PLAN 2020 WYKONANIE
2020

% WYKONANIA

38,16 % podatku dochodowego
od osób fizycznych

36 695 760,00 35 637 782,00 97,12

6,71 % podatku dochodowego od
osób prawnych

1 700 000,00 1 626 424,31 95,67
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OGÓŁEM 38 395 760,00 37 264 206,31 97,06

W 2020 roku w stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do
budżetu wpłynęła kwota niższa o 1 057 978,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych kwota niższa o 73 575,69 zł w stosunku do zaplanowanej.

Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy
były trzecim pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania
wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe
Zaplanowana do realizacji kwota 17 705 247,01 zł, została wykonana w wysokości 18 837 113,46 zł, co
stanowi 106,39 % wykonania planu, z tego:
- dochody bieżące wykonano na kwotę – 1 830 350,71 zł, co stanowi 93,52 % wykonania planu,
- dochody majątkowe wykonano na kwotę – 17 006 762,75 zł, co stanowi 108,00 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2020 rok

  PLAN 2020
WYKONANI

E 2020

%
WYKONANI

A

Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste 504 941,00 333 142,63 65,98
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1 452 300,00 1 497 208,08 103,09
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego 167 000,00 305 592,95 182,99

Sprzedaż mienia 15 581 006,01 16 701 169,80 107,19

Razem 17 705 247,01 18 837 113,46 106,40

Podatki lokalne były drugim pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących własnych
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gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2020 roku były :

o podatek od nieruchomości ,

o podatek od środków transportowych ,

o podatek rolny ,

o podatek od spadków i darowizn ,

o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,

o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,95 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków
w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

  PLAN 2020 WYKONANIE
2020

%

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 24 129 075,00 23 818 623,97 98,71

PODATEK OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH

1 650 000,00 1 567 623,23 95,01

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

443 448,00 483 040,15 108,93

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 260 000,00 225 374,50 86,68

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY
PODATKOWEJ

46 000,00 18 833,83 40,94

PODATEK ROLNY 62 047,34 53 430,19 86,11

OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE
STANOWIĄCE DOCHODY GMINY

26 590 570,34 26 166 925,87 98,41
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Opłaty to następne źródło bieżących dochodów budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do
opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

o opłatę z tytułu gospodarki odpadami ,

o opłatę targową,

o opłaty za koncesje i licencje,

o opłaty za umieszczanie reklam,

o opłatę skarbową,

o opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

o opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wykonanie poszczególnych opłat w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

  PLAN 2020
WYKONANIE

2020
%

WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI
ODPADAMI 7 762 270,00 7 367 472,78 94,91
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE 1 000,00 1 537,50 153,75
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM 140 000,00 101 430,53 72,45
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OPŁATA SKARBOWA 150 000,00 123 935,48 82,62
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 800 000,00 887 025,52 110,88
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 120 000,00 114 735,86 95,61
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE 8 973 270,00 8 596 137,67 95,80

W 2020 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota 8 596 137,67 zł, co stanowiło 95,80 %
wykonania planu.

Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2020 roku kwotę
4 235 299,34 zł (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują
i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- PLACÓWKI OŚWIATOWE – kwota 1 441 702,47 zł, była to głównie odpłatność za wyżywienie
w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz
wpływy z pozostałych dochodów.

- ŻŁOBEK MIEJSKI – kwota 189 352,87 zł, była to głównie odpłatność za żywienie.

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR” – na kwotę 1 653 042,85 zł, składała się odpłatność
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pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.

- MOSiR – 28 157,94 zł, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług

- MOPS – na kwotę 520 587,58 zł, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek
alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność
za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.

- MZGK – kwota 402 455,63 zł, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy
oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2020 roku na kwotę 12 830 829,07 zł. Źródła pochodzenia tych
dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna –
295 825,21 zł,

- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 17 341,50 zł,

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach
Katowice, Sosnowiec i Będzin – 93 048,57 zł.

- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po
zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z
tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,
procedura likwidacyjna KZK GOP – 1 528 220,50 zł,

- środki z Metropolitarnego Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii –
2 147 942,29zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8 748 451,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody bieżące i majątkowe na programy z udziałem środków unijnych w
wysokości 16 513 371,14 zł, z tego:

· na zadania bieżące 1 065 593,06 zł, w tym:

- „Zdalna szkoła”

- “Mythomania in Open Air Museums”

- „Śląskie pomaga”

- „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”

- „Wiedza Edukacja Rozwój 201 -2020”

- „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju”

- „Rynek – Nowe możliwości”

· na zadania majątkowe 15 447 778,08 zł, w tym:

- „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”

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

- „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku
obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”

- „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z
zagospodarowaniem terenu”
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SUBWENCJE

Subwencje jako źródło dochodów bieżących stanowiły 9,60 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.
W 2020 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - 16 809 562,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 919 583,00 zł

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę 17 729 145,00 zł. Stanowiło to 100,00 %
wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2020 roku Miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych środki na zadania majątkowe własne
w wysokości 2 377 571,86 zł, na zadanie „Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dochody bieżące na realizację zadań własnych
i zleconych kwotę 40 355 771,98 zł i było to 98,60 % wykonania planu. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie – 37 125 511,85 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej – 14 170,98 zł

- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów
osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony –
328 903,09 zł,

- zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 17 325,00 zł,

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 6 892,11 zł,

- zadania związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 223 316,74 zł,

- zadania z zakresu oświaty – 225 812,73 zł,

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 79 945,67 zł,

- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla
osób nieubezpieczonych – 7 839,78 zł,

- zadania w zakresie wspierania Rodziny – 28 761 044,22 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
– 3 229 260,13 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – 36 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 1 023 343,28 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2 044 834,91 zł,

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – 110 160,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – 14 921,94 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 1 000,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – 1 000,00 zł
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4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego – 1 450,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - 1 450,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2020 rok należy stwierdzić:

– Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje
przebiegła zgodnie z planem.

– Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 94,39 %.

– Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 98,41 %.

– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 97,05 % planu,
odpowiednio:

· udział w podatku od osób fizycznych – 97,12 % planu

· udział w podatku od osób prawnych – 95,67 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota niższa niż planowano o 1 131 553,69 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do
sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

RACHUNKI DOCHODÓWWŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2020 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 448 355,04 zł, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – 3 958,08 zł,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – 4 325,98 zł,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – 439 973,08 zł,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – 97,90 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota przychodów budżetowych gminy w 2020 roku wyniosła 19 091 484,75 zł. Na tę kwotę

składały się:

· Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 647 727,58 zł,

· wolne środki z rozliczenia roku 2019 17 443 757,17 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosił 18 288 901,84 zł. Składał
się z następujących tytułów:
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· podatków i opłat lokalnych – 6 132 674,76 zł,

· podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 108 270,11 zł,

· opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – 446 347,87
zł,

· opłat za zajęcie pasa drogowego – 26 952,29 zł,

· opłat pobieranych za odpady komunalne – 140 742,19 zł,

· mandatów karnych – 114 555,09 zł,

· opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017
roku – 1 785 139,02 zł,

· opłat za reklamę – 36 131,19 zł,

· należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i
odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – 1 670 962,86 zł,

· opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – 7 411,79 zł,

· opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – 12 874,95 zł,

· należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń) – 7 770 125,74 zł,

· należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – 36 714,79 zł,

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków oraz należności cywilnoprawnych wszczyna się
postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia
wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki na nieruchomościach dłużnika.

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2020 ROK

Wydatki wykonano w wysokości 179 673 793,84 czyli w  94,51 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 136 962 346,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51 457 080,84 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 010 775,69 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 12 851 141,84 zł,

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 679 345,99 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 0,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 950 925,55 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
części związanej z realizacją zadań jst – 1 013 077,08 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 42 711 446,85 zł, co stanowi 95,92 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 324 875,24 zł,

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy
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finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z
realizacją zadań jst – 32 086 571,61 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 300 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup
wydatków zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i realizowane na
podstawie porozumień przedstawia się następująco :

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

 
PLAN

WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH

2020

WYKONANIE
WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH

2020

%
WYKO
NANIA

PLAN
WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH
2020

WYKONANIE
WYDATKÓW
MAJĄTKOW
YCH 2020

%
WYK
ONA
NIA

WYDATKI
WŁASNE

108 049 563,76 99 834 508,89 92,40 44 526 959,89 42 711 446,85 95,92

WYDATKI NA
ZADANIA
ZLECONE Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

37 538 474,25 37 125 388,10 98,90 0,00 0,00 0,00

WYDATKI NA
ZADANIA
REALIZOWANE
NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
MIĘDZY
ORGANAMI
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI NA
ZADANIA
REALIZOWANE
NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
MIĘDZY
JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEG
O

1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM
WYDATKI

145 590 488,01 136 962 346,99 94,07 44 526 959,89 42 711 446,85 95,92

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2020 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę 152 576 524,65 zł, zostały wykonane na kwotę
142 545 955,74 zł, co stanowi 93,43 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych
w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
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Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.
    PLAN

2020
WYKONANIE

2020
%

WYKONANIA
UDZIAŁ

%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 916 566,50 35 872 458,05 97,17 25,17
700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA
8 983 152,15 8 303 454,63 92,43 5,83

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 289 200,00 246 490,04 85,23 0,18
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 200 507,39 11 121 652,69 91,16 7,80
754 BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.
2 098 186,00 1 868 684,05 89,06 1,31

757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

788 000,00 679 345,99 86,21 0,48

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 226 000,00 0,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38 683 051,81 35 851 485,73 92,68 25,15
851 OCHRONA ZDROWIA 1 224 200,00 961 226,63 78,52 0,67
852 POMOC SPOŁECZNA 16 742 868,33 15 538 294,19 92,81 10,90
854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA
1 673 394,47 1 257 293,50 75,13 0,88

855 RODZINA 3 128 664,00 2 768 121,41 88,48 1,94

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

19 018 023,00 18 089 588,14 95,12 12,69

921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 787 290,00 4 439 146,09 92,73 3,11

926 KULTURA FIZYCZNA 5 816 220,00 5 547 598,88 95,38 3,89
  RAZEM WYDATKI 152 576 523,65 142 545 955,74 93,43 100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Przedmiot koszt objaśnienia

Koszt odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych

7 004 630,79 Wydatki dotyczą usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych
wraz z przeprowadzeniem akcji
edukacyjnej w placówkach oświatowych
(koszt w ramach usługi).

Koszt tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

466 453,11 Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.

Koszt obsługi administracyjnej tego
systemu

321 365,89 Wydatki obejmują:
1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi
pochodnymi od wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących czynności w
procesie funkcjonowania systemu odbioru
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odpadów i koszty ich szkoleń ,

2. zakupy materiałów biurowych, opłaty
pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego
oraz zakupy tonerów do drukarek

3. koszt licencji programu ECO
Intelligence

Koszty edukacji ekologicznej w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi

- Koszt w ramach usługi z firmą wykonującą
usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów

Koszty wyposażenia nieruchomości w
pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym

0,00 Koszty worków i utrzymania pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wliczone do umowy z
wykonawcą. W ramach wydatków
wykonano montaż 6 boksów
śmietnikowych w ramach wyposażenia
nieruchomości i utrzymania w
odpowiednim stanie porządkowym i
sanitarnym.

Koszty utworzenia i utrzymania punktów
napraw i ponownego użycia produktów lub
części produktów niebędących odpadami

0,00  

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z
miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach

72 158,69 Wydatki związane z akcją usuwania
dzikich wysypisk w mieście oraz odbioru
odpadów z akcji "sprzątanie świata".

Kosztów wyposażenia terenów
przeznaczonych do użytku publicznego w
pojemniki lub worki, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, ich
opróżnianie oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
oraz organizacji i utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

0,00 Wydatki dotyczą kosztów dzierżawy oraz
zagospodarowania odpadów z ustawionych
w 3 miejscach na terenie gminy
kontenerów o poj. 3,5m³.

Razem 7 864 608,48  

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp
.

Nazwa zadania Jednostka
odpowiedz

ialna

Plan 2020 r. Wykonanie
2020 r.

%
wykona
nia

Wykonanie
rzeczowe
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1. Adaptacja i
rozbudowa
zabytkowej
kamienicy Rynek 22
w Czeladzi na
Centrum Aktywności
Lokalnej

MZGK 4 990 000 4 783 840,99 95,87
Wykonano
przebudowę wraz
z rozbudową
budynku
mieszkalno-
usługowego wraz
ze zmianą
sposobu
użytkowania
części mieszkalnej
na usługową oraz
nieużytkowanego
strychu na
pomieszczenia
mieszkalne.
Zadanie
zakończone.

2. Aktywizacja
gospodarcza terenu
byłej KWK Saturn
wraz z uzbrojeniem
terenu (brownfield)

MZGK 8 000 467,01 5,84 Poniesiono opłaty
bankowe oraz
przyłączeniowe.
Główna część
inwestycji
zostanie
zrealizowana w
2021 roku.

3. Postindustrialne
Centrum
Dziedzictwa
Górnictwa
Węglowego w
Zagłębiu wraz z
zagospodarowaniem
terenu (wcześniejsza
nazwa: Remont i
adaptacja budynku
Cechowni na
Centrum Kultury)

MZGK 1 500 000 1 346 140,25 89,74
Wykonano roboty
przygotowawcze
oraz rozbiórkowe
części budynku
byłej Cechowni.
Zadanie zakończy
się w 2022 roku.

4. Zintegrowane punkty
przesiadkowe ATR w
centrum miasta wraz
z przedsięwzięciami
towarzyszącymi

MZGK 27 203 391 26 304 306,75 96,69
Wykonano nowe
ścieżki rowerowe,
nowe ciągi pieszo-
rowerowe,
dokonano
wymiany
infrastruktury
oświetleniowej
przy nowych
trasach
rowerowych,
wybudowano
budynek obsługi
punktu
przesiadkowego
„A”, „B” i „C”.
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Zakupiono 50
rowerów i 78
stojaków
rowerowych w
ramach systemu
roweru
miejskiego.
Wykonano
modernizację
części ul. AUBY w
Czeladzi (ten
wydatek został
sfinansowany z
RFIL w kwocie
867 028,00 zł).

5.
Alternatywne źródła
energii dla Kopalni
Kultury

UMC 111 900 111 805,15 91,92 Wykonano
instalacje
fotowoltaiczne na
budynku Kopalni
Kultury przy
ul.Trznadla

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

MOSiR 500 000 339 459,31 67,89 Główne wydatki
dotyczą kosztów
projektu
budowlanego oraz
projektu
wykonawczego i
nadzoru
inwestorskiego.
Zadanie
przewidziane do
zakończenia w
2021 roku.

7. Budowa ul.
Scheiblera

MZGK 8 000 215,00 2,69 Opłaty bankowe.
Zadanie
przewidziane do
realizacji w 2021
roku.

8. Likwidacja niskiej
emisji w budynkach
mieszkalnych w
Czeladzi

UMC 50 000 23 985,00 53,04 Wykonano
dokumentację
projektową
zadania.

9. Przebudowa
otwartego basenu
wraz z
zagospodarowaniem
terenu i budową
zaplecza sanitarno-
szatniowego w
Czeladzi –
wniesienie wkładu
pieniężnego do
spółki

UMC 1 532 000 1 500 000 97,91 Zabezpieczenie
wkładu własnego
dla inwestycji. Nie
było konieczności
poniesienia
zaplanowanych
kosztów na
zabezpieczenie
spłaty zobowiązań
z tytułu pożyczki i
kredytu.
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10. Place zabaw oraz
mała architektura

MZGK 433 000 422 231,60 97,51 W ramach
zadania wykonano
montaż nowych
urządzeń skate
parku w Parku
Grabek.
Wykonano ścieżki
parkowe, chodnik,
oraz nasadzenia.

11. Budowa parkingów MZGK 49 000 48 892,00 99,06 Wykonano projekt
parkingu na ul. 21
listopada.

12. Doposażenie szkół i
przedszkoli

UMC/szkoł
y

100 000 74 038,40 74,04 Wydatki
inwestyczyjne
inwestycyjne
dotyczyły:
SP2 – 59.278,40
zł – modernizacja
przejścia i sali
gimnastycznej,
SP5 – 14.760 zł –
wykonanie drogi
p.poż.

13. Monitoring miasta UMC 50 000 48 400,50 96,80 Wydatki
obejmowały
modernizację i
rozbudowę
systemu
monitoringu
poprzez montaż 2
kamery w Punkcie
Parking UM
dolny, zmianę
sposobu
przekazywania
sygnału z
radiowego na
światłowodowy do
Punktu Kamery
„Dehnelów 33”,
instalacja Punktu
Kamery
„Dehnelów 35”
doprowadzenie
nitki światłowodu
dla włączenia
monitoringu Ul.
Scheiblera oraz
zakup
dodatkowego
monitora dla
Centrum
Monitoringu.
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14. Remonty i budowa
chodników

MZGK 140 000 138 440,19 98,86 Dokonano
modernizacji
chodnika przy ul.
Lwowskiej,
Trznadla oraz
fragment
chodnika przy ul.
Handlowej

15. Remonty i budowa
dróg

MZGK 885 000 871 170,45 98,44 Wydatki dotyczyły:
- modernizacji
nawierzchni na ul.
Zielonej, 3 Szyb,
Batorego,
Małobądzkiej,
- montażu płyt
granitowych na
ciągu pieszo-
jezdnych na ul.
Katowickiej,
- projektu
kanalizacji
deszczowej wraz z
przebudową ul.
3go kwietnia,
- projektu
przebudowy ul.
Ogrodowej,
- projektu
przebudowy drogi
dojazdowej do
Parku Grabeek

16. Zakup nieruchomości UMC 65 000 46 645,00 71,76 Dokonano zamian
działek pomiędzy
osobami
fizycznymi oraz
gminą.

17. Remont stadionu
CKS

MOSiR 740 000 739 591,37 92,33 W ramach
wydatków
opłacono m.in.
prace związane z
„remontem
widowni
zewnętrznych”
obejmujący
odtworzenie
chodnika, remont
schodów,
odtworzenie
trybun, wykonanie
ogrodzenia
widowni i boiska,
położenie
nawierzchni
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trawiastych na
skarpach oraz
nadzory,
aktualizacje
dokumentów,
opinie techniczne.

18. Prochownia – park
zabaw

MZGK 44 600 44 526,00 99,83 Aktualizacja
projektu dla
Parku
Prochownia.

19. Dofinansowanie
służby zdrowia

UMC 300 000 300 000,00 100,00 Dotacja na zakup
respiratorów i
łóżek dla Szpitala
w Czeladzi.

20. Uzbrojenie terenów
pod budownictwo

MZGK 450 000 445 981,18 99,17 Wykonano nową
kanalizację
deszczową od ul.
Mysłowickiej do
ul. Słowiańskiej

Łącznie wydatki
inwestycyjne dla
zadań w WPF

39 159 891 37 590 136,15

Zadania inwestycyjne poza WPF
Nazwa zadania Jednostka

odpowiedz
ialna

PLAN 2020 r. Wykonanie
2020 r.

%
wykona
nia

Wykonanie
rzeczowe

1. Wpłata członkowska
na GZM

UMC 7 289 7 289,00 100,00 Część majątkowa
składki na ZTM

2. Dotacja dla powiatu
Będzińskiego

UMC 100 000,00 89 590,00 89,59 W ramach dotacji
dofinansowano:
- Przebudowę
chodnika w ciągu
drogi powiatowej
4711S – ul.
Nowopogońska w
Czeladzi” - 50
000,00 zł,

- Przebudowę drogi
powiatowej 4731S
– ul. Dehnelów w
Czeladzi” - 39
590,00 zł

3. Odszkodowania
drogowe

UMC 726 000 635 614,10 87,55 Wypłata
odszkodowań
związanych z
inwestycjami
drogowymi:
- Będzińska
457.622,45 zł
- Staropogońska
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30.359,00 zł,
- Ogrodowa
29.014,65 zł,
- Spacerowa
118.578,00 zł

4. Wzmocnienie skarpy
w Parku Grabek

UMC 150 000 148 952,88 99,30 W ramach
inwestycji
dokonano
formowania,
zagęszczania
nasypu,
wzmocnienia
podłoża
geosiatkami
antyerozyjnymi.
Ponadto
zamontowano
agrotkaniny,
nawodnienie oraz
dokonano
nasadzeń.

5. Termomodernizacja
budynków przy ul.
Sportowej

UMC 868 000 867 654,46 99,96 W ramach prac
opłacono roboty
budowlane,
przebudowę
wewnętrznej
instalacji gazu
wraz z instalacją
c.o., wynagrodzenie
inwestora
zastępczego.

6. Wkłady do spółki
CTBS-ZBK sp. z o.o.

UMC 500 000 500 000,00 100,00 Wniesienie
wkładów na
podwyższenie
kapitału do spółki
zarządzającej
gminnym zasobem
mieszkaniowym.

7. Wkłady do spółki
CTBS Development
sp. z o.o.

UMC 300 000 300 000,00 100,00 Wniesienie
wkładów na
podwyższenie
kapitału do
nowopowstałej
spółki.

8. Dotacja celowa dla
Biblioteki Miejskiej
w Czeladzi

UMC 260 000 242 892,33 93,42 Dotacji udzielono
na prace
modernizacyjne na
budynku biblioteki
(182.904,33 zł)
oraz wyposażenie
studia nagrań w
Kopalni Kultury
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(59.988,00 zł).
9. Oświetlenie miasta MZGK 50 000 49 870,20 99,74 Wykonano

oświetlenie placu
zabaw w Parku
Jordan oraz
opłacono
wykonanie i
dostawę iluminacji
świątecznych.

10. Dofinansowanie
zmiany ogrzewania
oraz usuwanie
azbestu

UMC 330 000 329 280,00 97,56 Udzielono
dofinansowania
168 osobom
prywatnym w
zakresie wymiany
ogrzewania oraz 2
osobom dotacji na
osuwanie azbestu

11. Cmentarz komunalny MZGK 60 000 59 994,68 99,99 Wydatki poniesiono
na modernizację
alejek cmentarnych,
wymianę drzwi do
kaplicy oraz
oznakowanie pól na
cmentarzu.

12. Obelisk
upamiętniający
żołnierzy 11tej
kompanii, 7go pułku
Piechoty Legionów
poległych w 1919 r.
pod Kopalnią Saturn

UMC/MZG
K

45 000 35 582,20 79,07 W ramach
inwestycji opłacono
wykonanie
pomnika,
poniesiono koszty
przygotowania
terenu oraz
zagospodarowania
terenu wokół
pomnika.

13. Modernizacja
platformy
serwerowej Urzędu
Miasta

UMC 35 000 27 376,11 78,22 Zakup licencji
Microsoft

14. Modernizacja Biura
Obsługi Klienta
Urzędu Miasta

UMC 150 000 126 426,66 97,56 Wykonanie prac
modernizacyjnych
elewacji na
budynku szkoły.

15. Zakupy inwestycyjne
MZGK

MZGK 300 000 295 227,53 98,41 W ramach
wydatków
zakupiono
samochód ISUZU
165.890 zł,
samochód TOYOTA
67.070,01 zł,
centralę
telefoniczną
11.960,52 zł,
kontener
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dwumodułowy
50.307,00 zł.

16. Modernizacja
siedziby MZGK

MZGK 100 000 99 088,80 99,09 W ramach wydatku
wykonano projekt
rozbudowy budynku
82.410 zł oraz
dokonano zakupu z
montażem bramy
automatycznej
16.678,80 zł

17. Ekspozycja w
budynku Rynek 22

UMC 15 000 14 145,00 94,30 Wykonanie i montaż
instalacji z paneli
szklanych.

18. Mosty MZGK 202 000 200 670,00 99,34 W ramach
wydatków
poniesiono koszty
ekspertyzy i
projektu wiaduktu
przy ul. Będzińskiej
oraz projektu
rozbiórki wiaduktu
przy ul.
Grodzieckiej

19. Inwestycje Szkoła
Podstawowa Nr 1

SP1 359 000 357 713,97 99,64 Wydatki dotyczą:
- placu zabaw
149.668 zł,
- modernizacji
strefy wejściowej –
200.665,97 zł,
- wykonania
projektu
modernizacji
łazienek – 7.380 zł..

20. Dotacje dla
Ochotniczej Straży
Pożarnej

UMC 96 280 94 596,75 98,25 Dotacje
przeznaczono na:
- zakup pomp
szlamowych i
przyczepki
30.999,99 zł
- ubrania specjalne,
hełmy, zestawy
asekuracyjne do
ratownictwa
wysokościowego –
64.196,76 zł
(budżet
obywatelski)

21. Dotacja dla Szpitala UMC 15 000 15 000,00 100,00 Dotacja na zakup
kapsuły do
transportu osób z
COVID19

22. Ławka solarna - MZGK 50 000 43 118,88 86,23 Zamontowano
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Józefów ławkę solarną oraz
urządzenia siłowe
przy ul.
Katowickiej (budżet
obywatelski)

23. Projekt adaptacji
budynków przy ul.
Będzińskiej

UMC 55 350 0,00 0,00 Rezygnacja z
realizacji zadania..

24. Zwrot dotacji UMC 43 380,15 43 380,15 100,00 Zwrot
niewykorzystanej w
ciągu 3m-cy części
zaliczki ze środków
UE. Ponowne
wystąpiono o te
środki.

25. Wioska urwisów SP2 SP2 549 769,74 537 847,00 97,83 Wybudowanie przy
szkole placu zabaw
wraz z
zagospodarowanie
m terenu (budżet
obywatelski).

Łącznie wydatki
inwestycyjne poza
WPF

5 367 068,89 5 121 310,70

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2020
roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020
ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.
Dzia
ł

Rozdz
iał Nazwa zadania Kwota dotacji

        podmiotowa celowa

I.
Jednostki sektora finansów

publicznych PLAN
WYKONANI

E % PLAN
WYKONANI

E %

1. 600 60004

Wpłaty gmin i
powiatów na rzecz
innych jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz związków
gmin lub
związków
powiatów na
dofinansowanie
zadań bieżących i
majątkowych 0,00 0,00 0,00 7 131 613,00 7 131 605,00 100,00

2. 600 60014
Dotacje celowe
przekazane dla
powiatu na 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 590,00 89,59
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inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

3. 600 60095

Dotacja celowa na
zadania
realizowane na
podstawie
porozumień
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego –
pokrycie części
rocznej opłaty za
prawo
wykorzystywania
częstotliwości
wnoszonej w
całości przez
Miasto Gliwice na
rzecz Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej 0,00 0,00 0,00 600,00 320,00 53,33

4. 750 75095

Wpłaty gmin i
powiatów na rzecz
innych jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz związków
gmin lub
związków
powiatów na
dofinansowanie
zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 500 000,00 480 823,00 96,17

5. 801 80104

Dotacja
podmiotowa z
budżetu dla
niepublicznej
jednostki systemu
oświaty 570 000,00 569 627,89 99,93 0,00 0,00 0,00

6. 801 80101

Dotacja celowa na
zadania
realizowane na
podstawie
porozumień
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego -
dotacje na
dofinansowanie
nauczania religii 0,00 0,00 0,00 3 400,00 1 884,93 55,44

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7CE6314C-FD64-419C-8178-2B0B5A624267. Podpisany Strona 35



7. 851 85154

Dotacja celowa z
budżetu dla
pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00

8. 851 85158

Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00

9. 851 85195

Dotacja celowa z
budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 100,00

10. 900 90095

Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 105 000,00 104 400,00 99,43

11. 921 92116

Dotacja
podmiotowa z
budżetu dla
samorządowej
instytucji kultury -
Miejska
Biblioteka
Publiczna 2 430 000,00 2 430 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12. 921 92116

Dotacja celowa z
budżetu dla
pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych –
Miejska
Biblioteka
Publiczna 0,00 0,00 0,00 42 000,00 37 397,55 89,05

13. 921 92116

Dotacja celowa z
budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i
zakupów 0,00 0,00 0,00 260 000,00 242 892,33 93,42
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inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych –
Miejska
Biblioteka
Publiczna

14. 921 92118

Dotacja
podmiotowa z
budżetu dla
samorządowej
instytucji kultury -
Muzeum Saturn 1 345 000,00 1 315 300,00 97,80 0,00 0,00 0,00

      Razem 4 345 000,00 4 314 927,89 99,31 8 637 613,00 8 583 912,81 99,38

II.
Jednostki spoza sektora finansów

publicznych PLAN
WYKONANI

E % PLAN
WYKONANI

E %

1. 754 75412

Dotacje celowe z
budżetu jst
udzielone w trybie
art.. 221 uofp. Na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
(bieżące i
majątkowe)- OSP 0,00 0,00 0,00 177 280,00 175 596,75 99,05

2. 851 85154

Dotacje celowe z
budżetu jst
udzielone w trybie
art.. 221 uofp. Na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego -
Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym 0,00 0,00 0,00 150 000,00 97 877,69 65,25

3. 854 85495

Dotacje celowe z
budżetu jst
udzielone w trybie
art.. 221 uofp. Na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego –
zadania w zakresie 0,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7CE6314C-FD64-419C-8178-2B0B5A624267. Podpisany Strona 37



przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

4. 855 85505

Dotacja celowa z
budżetu na
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
pozostałym
jednostkom
niezaliczanym do
sektora finansów
publicznych 0,00 0,00 0,00 72 000,00 31 800,00 44,17

5. 900 90005

Dotacje celowe na
finansowanie i
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek nie
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych 0,00 0,00 0,00 330 000,00 329 280,00 99,78

6. 921 92105

Dotacje celowe z
budżetu jst
udzielone w trybie
art.. 221 uofp. Na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego -
Ochrona dóbr i
tradycji lokalnej 0,00 0,00 0,00 36 000,00 17 016,20 47,27

7. 926 92695

Dotacje celowe z
budżetu jst
udzielone w trybie
art.. 221 uofp. Na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadań zleconych do
realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego -
Upowszechnianie
kultury fizycznej i
sporu 0,00 0,00 0,00 388 000,00 367 078,58 94,61

      Razem 0,00 0,00 0,00 1 165 580,00 1 030 949,22 88,45

DOTACJE OGÓŁEM 4 345 000,00 4 314 927,89 99,31 9 803 193,00 9 614 862,03 98,08
PLAN
14 148 193,00 zł
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WYKONANIE
13 929 789,92 zł
% Wykonania
planu 98,46

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił 37 540 924,25 zł, i został
zrealizowany w 98,90 % na kwotę 37 127 838,10 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY DOFINANSOWANE ŚRODKAMI UE
tzw. „miękkie projekty” – WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa projektu plan wykonanie Wydatki bieżące - opis

80195 ERAZMUS+

Języki obce

kluczem do

otwartego świata

74.959,14 556,80 Realizator: SP 5

Kontynuacja projektu.
W ramach projektu wydatki poniesiono
m.in.na:
- kurs języka angielskiego.
Celem projektu jest podniesienie jakości i
efektywności nauczania języków obcych
oraz promowanie świadomości
międzykulturowej w Szkole Podstawowej
nr 5 im.Polskiej Macierzy Szkolnej w
Czeladzi.
Realizacja projektu umożliwia
podwyższenie umiejętności językowych
nauczycieli uczestniczących w szkoleniach
zagranicznych, zdobycie dodatkowych
umiejętności w zakresie metodyki
nauczania, nawiązanie kontaktów z innymi
nauczycielami szkół europejskich.

85295 Saturn- Czeladzka

Planeta Rozwoju

1.001.350,08 522.205,74 Realizator: MOPS

W roku 2020 zrealizowano następujące
działania: W ramach Zadania 1 "Program
wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono:
Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie
40 godzin; Spotkania grupy wsparcia,
łącznie 20 godzin; Spotkania psycho-
edukacyjne, łącznie 80 godzin;
Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
łącznie 95 godzin; Indywidualne
poradnictwo logopedyczne, łącznie 26
godzin; Indywidualne poradnictwo prawne,
łącznie 45 godzin; Superwizja pracy
asystentów rodziny, łącznie 29 godzin;
Asystenturę rodzin tj. zatrudnienie 2 osób w
wymiarze po ½ etatu.

1Osoby biorące udział w projekcie
otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie
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jednorazowych biletów komunikacji
miejskiej.

2Ponadto podczas spotkań grupowych
uczestnicy projektu mieli zapewniony
poczęstunek kawowy oraz opiekę nad
osobami zależnymi (dziećmi).

W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
przeprowadzono: Zajęcia artterapeutyczne,
łącznie 76 godzin, Indywidualne i grupowe
poradnictwo logopedyczne, łącznie 108
godzin, Zajęcia z języka angielskiego,
łącznie 45 godzin, Zajęcia z języka
polskiego, łącznie 42 godziny, Zajęcia z
języka niemieckiego, łącznie 56 godzin,
Zajęcia sportowe, łącznie 94 godziny,
Zajęcia z robotyki, łącznie 57 godzin,
Zajęcia muzyczne, łącznie 40 go Program
profilaktyczny „Kraina Świetlików”, łącznie
68h.

Zatrudniono wychowawcę na umowę o
pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę
na umowę o pracę 1 etat, Zatrudniono
psychologa na ½ etatu,

Dodatkowo w czasie ferii zimowych
zorganizowano cztery wyjścia integracyjno-
edukacyjne, natomiast w czasie wakacji
zorganizowano siedem wyjść integracyjno-
edukacyjnych.

Dzieci biorące udział w zajęciach Placówki
Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn”
otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12
dzieci) oraz Świąt Bożego Narodzenia (12
dzieci).

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. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych przez 4 godziny dziennie
od 13.00 do 17.00, z wyjątkiem okresu ferii
zimowy od 10:00 do 14:00.

80195 Droga do sukcesu 113.555,61 109.940,62 Realizator: SP nr 1

Poniesiono koszty wynagrodzeń

nauczycieli, zakupów wyposażenia i
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pomocy dydaktycznych.

Projekt skierowany był do uczennic i
uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi.
Celem była poprawa jakości kształcenia,
wspomożenie całościowe i wyrównanie za
pomocą systematycznej pracy i
nowatorskich metod nauczania z
wykorzystaniem technologii informacyjno -
komputerowej kompetencji
matematycznych, językowych,
społecznych, innowacyjności i
przedsiębiorczości oraz wyposażenie
uczniów w umiejętność uczenia się w
celu uzyskania pożądanego na rynku pracy
zawodu oraz samodzielnego,
odpowiedzialnego, prawidłowego i
świadomego funkcjonowanie w
społeczeństwie.

80195 „Eat Healty Act

responsible”

80.401,56 1.815,02 Realizator: SP nr 5

Kontynuacja projektu.
W ramach projektu wydatki poniesiono
m.in.na:
- zakup biletów na wyjazd do Turcji.
Projekt zakłada współpracę między
szkołami w celu wprowadzenia zdrowych
nawyków żywieniowych i aktywnego stylu
życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym
jest działanie w grupie międzynarodowej i
nauka języka angielskiego poprzez
posługiwanie się nim w sytuacjach życia
codziennego.
Realizacja projektu umożliwia rozwijanie
kompetencji językowych oraz społecznych,
motywowanie uczniów do pogłębiania
wiedzy dzieci na temat krajów
partnerskich, rozwijanie umiejętności
komunikacji i posługiwania się językiem
angielskim, uświadomienie oraz
przybliżenie uczniom i nauczycielom
różnorodności kultur, języków i wartości
europejskich, zaangażowanie uczniów w
działanie projektowe w celu kształtowania
tolerancyjnych postaw wśród młodych
ludzi, rozwój współpracy
międzynarodowej, uświadomienie uczniom
konieczności rozwijania swoich
umiejętności komunikacyjnych i
interpersonalnych.

80101 Erazmus „Inside

out”

61.000,00 11 791,53 Realizator: SP 2

Kontynuacja projektu.
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W ramach projektu poniesiono wydatki na

zakupy prezentów, ubezpieczenia, koszty

przesyłek pocztowych, podróży na

Słowację, biletów do Portugalii. W

związku z COViD wyjazd odbędzie się w

2021 roku.

Celem projektu jest międzynarodowa

współpraca placówek edukacyjnych.

Realizacja projektu umożliwia pogłębianie

wiedzy w zakresie funkcjonowania

placówek edukacyjnych w państwach Unii

Europejskiej, uczniowie mają okazję

poznać swoich rówieśników ze szkół

partnerskich oraz wzbogacić swoje

umiejętności językowe.

85295 Rynek – nowe

możliwości

226.489,56 7.351,86 Realizator: MOPS

Cel główny projektu zakłada wzmacnianie
potencjału społeczno – zawodowego
społeczności lokalnej przez zapewnienie jej
kompleksowego wsparcia (efektywnego i
zindywidualizowanego) w szczególności z
terenu rewitalizowanego Stare Miasto w
Czeladzi.

Grupę docelową w projekcie stanowią
osoby wykluczone lub zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym dzieci z rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. W okresie
styczeń – grudzień 2020 r zostało objętych
wsparciem 18 osób.

W roku 2020 zrealizowano następujące
działania: W ramach Zadania 1
„Reintegracja społeczna i zawodowa”
podpisana została umowa o realizację
zadania publicznego ze Stowarzyszeniem
„Delfin” z siedzibą w Olkuszu. W ramach
Zadania 2 „Działania środowiskowe na
rzecz społeczności lokalnej” od 12.12.2020
r został zatrudniony pracownik socjalny
realizujący działania w związku z
animowaniem społeczności lokalnej.

80101 Erazmus „Toy

stories”

88.771,90 25.000,00 Realizator: SP 7

W ramach programu odbyła się podróż do

Portugalii. Na wymianę w lutym polecieli

uczniowie klasy 7-8. Opłacono bilety,

wyżywienie, nocleg w hotelu w Lizbonie,

noclegi dla nauczycieli, wstępy do
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muzeów, wycieczki do Porto i po Lizbonie.

80101 Zdalna Szkoła 80.000,00 79.704,00 Realizator: Urząd Miasta

Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony

sprzęt komputerowy w postaci laptopów

przenośnych wraz z oprogramowaniem w

liczbie 40 szt. za łączną kwotę 79 704,00

zł. Laptopy zostały rozdysponowane na

wszystkie szkoły podstawowe, dla których

organem prowadzącym jest Gmina

Czeladź.

80101 Zdalna szkoła + 94.710,00 94.710,00 Realizator: Urząd miasta

Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony

sprzęt komputerowy w postaci laptopów

przenośnych wraz z oprogramowaniem w

liczbie 44 szt. za łączną kwotę 94 710,00

zł. Laptopy zostały rozdysponowane na

wszystkie szkoły podstawowe, dla których

organem prowadzącym jest Gmina

Czeladź.

85202 Śląskie Kadry DPS

vs. COVID-19

125.704,00 121.766,07 Realizator: DPS

Wydatki poniesiono na dodatkowe

wynagrodzenia dla pracowników wraz z

pochodnymi. Zostały od nich

odprowadzone składki na ubezpieczenia

społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz

zaliczki na podatek dochodowy.

85202 Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020

17.294,34 17.294,24 Realizator: DPS

Kwotę przeznaczono : 1) 15.905,12 zł na

dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek

DPS wraz ze wszystkimi pochodnym.

Zostały od nich odprowadzone składki na

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz

zaliczki na podatek dochodowy. 2)

1.389,12 zł na zakup środków ochrony

osobistej i środków do dezynfekcji.

85202 Śląskie Pomaga 95.000,00 20.941,20 Realizator: DPS

W ramach projektu zostały wydzielone 3
zadania.
1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług
społecznych oraz zdrowotnych celem
ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, niezbędnych
do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2
lub łagodzenia skutków walki z wirusem
SARS-CoV-2. W ramach tego zadania nie
wydatkowano środków z powodu braku
chętnych gotowych do podjęcia
zatrudnienia w Domu Pomocy.
2.Działania z zakresu ochrony zdrowia i
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życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym – odbiorców i realizatorów
usług społecznych oraz zdrowotnych,
poprzez doposażenie stanowisk pracy
realizatorów usług, w sprzęt ochrony
indywidualnej niezbędny do walki z
epidemią wirusa SARS-CoV-2.
W ramach tego zadania dokonano
wydatków na kwotę 12.724,15zł.
Zakupiono rękawiczki jednorazowe dla
pracowników, kombinezony ochronne, buty
foliowe, maseczki, płyny do dezynfekcji.
3. Działania z zakresu ochrony zdrowia i
życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym – odbiorców i realizatorów
usług społecznych oraz zdrowotnych,
poprzez doposażenie stanowisk pracy
realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do
walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
W ramach tego zadania dokonano
wydatków na kwotę 8.217,05zł. Zakupiono
lampę przepływową wraz z osprzętem ,
maty dezynfekujące, dozowniki do płynów
dezynfekcyjnych, pościel jednorazową oraz
stacje do dezynfekcji rąk.

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na programy które są lub będą finansowanie z udziałem środków UE
przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓWWIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 roku, przedstawiono w

załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów,

których realizacja rozpocznie się po 2020 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień

31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne

przedsięwzięcia przyjęte w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2020 roku wyniosły 3 006 042,01 zł i składały się na nie:

· spłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 3 006 042,01 zł
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WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą
17 443 757,17 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w załączniku nr 3 do
sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło
31 781 381,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

GMINY CZELADŹ

ZA 2020 ROK
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CZELADŹ MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWWŁASNOŚCI

- INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

- DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020

DO 31.12.2020 R.

- DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA

WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2020 roku została

przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

- prawach własności,

- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz

posiadaniu,

- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej

informacji o stanie mienia komunalnego,

- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z

wykonywania posiadania,

- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej na podstawie danych z

ewidencji księgowej Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.

U. z 2020 r. poz. 713 ) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek

organizacyjnych Miasta Czeladź ( jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego

zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź )

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku (Dz. U. poz. 1864)

Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta i

spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

na stanie:

¾ 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
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¾ 2 instytucji kultury,

¾ 3 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWWŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o
następującej wartości ewidencyjnej:

0. Grunty 254 765 171,62 0,00 254 765 171,62
1. Budynki i lokale 167 268 835,62 58 561 837,67 108 706 997,95
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 219 000 617,33 79 896 083,21 139 104 534,12
3. Kotły i maszyny energetyczne 880 531,80 276 389,96 604 141,84

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 4 747 838,58 4 044 709,17 703 129,41

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 1 558 120,73 1 271 706,24 286 414,49

6. Urządzenia techniczne 3 531 818,15 2 314 042,51 1 217 775,64
7. Środki transportu 3 745 382,95 2 998 736,52 746 646,43

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 3 517 427,82 2 447 210,44 1 070 217,38

9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00
Razem 588 361 143,71 130 408 593,37 457 952 550,34
Pozostałe środki trwałe konto 013 81 698 296,13 32 445 817,59 49 252 478,54
Zbiory biblioteczne konto 014 2 086 105,31 2 086 105,31 0,00
Dobra kultury konto 016 246 578,58 0,00 246 578,58
Wartości niematerialne i prawne konto
020 1 197 301,50 1 122 211,29 75 090,21
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 50 601 974,64 490 529,95 50 111 444,69

grupy od 3 do 8 17 976 200,03 13 352 794,84 4 623 405,19

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU
WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH

A ) Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym n/w terenów:

Położenie gruntu
Numer działki i karta mapy stan

na 31.12.2020r.

Powierzchnia
gruntu w ha
stan na

Wartość w zł stan
na 31.12.2020r.
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31.12.2020r.

Tereny od KP "Kuźnica
Warężyńska" S.A.

dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz.
nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz.
nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123
k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr
214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m.
50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3
k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62,

dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62

11,6390 716 962,45

Ulica Dehnelów dz. nr 35/117 k.m. 41 0,6294 42 799,00

Ulica Bytomska dz. nr 259 k.m. 13 0,1437 34 500,00

Ulica Staszica dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18 0,0829 6 756,35

Tereny hałdy obecnie
ulica Scheiblera

dz. nr 35/105, 35/106, 35/107,
35/108, 35/119, 35/120, 35/111

k.m. 41
25,8802 1 759 853,60

Ulica 21 Listopada 23 dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41 1,1373 361 353,83

Ulica 21 Listopada 10 dz. nr 29/28 k.m. 41 0,1303 30 204,00

Ulica 3-go Kwietnia-
Mickiewicza

dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21,
30/22, 30/24 k.m. 44

0,5990 124 145,67

Ulica Kościuszki-
Graniczna

dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36
6/42, 6/44 k.m. 46

3,4303 233 260,40

zbieg ulic:
Nowopogońska,

Trznadla, Francuska
dz. nr 6/7 k.m. 46 0,2188 390 296,07

Ulica Chmielna-
Kombatantów

dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5
k.m. 13

4,7593 310 306,20

Ulica Węglowa dz. nr 64/1 k.m. 39 0,6392 34 772,48

Ulica Francuska
dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62,

28/64 k.m. 47
0,3835 20 862,40

Ulica Kościuszki dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46 0,7035 38 270,40

Ulica Poniatowskiego i
Wojciechowskiego

dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43 0,2721 69 833,00

Ulica Legionów dz. nr 63/14 k.m. 36 0,1436 71 082,00

Ulica Betonowa dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46 1,3202 312 887,00

Ulica Francuska dz. nr 29/44 k.m. 47

0,1683 28 328,00
Ulica Węglowa dz. nr 64/19 k.m. 39

Ulica 3-go Kwietnia-
Mickiewicza

dz. nr 30/8 k.m. 44

Ulica Dehnelów dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37 0,0318 7 295,00

Ulica Dehnelów dz. nr 3/7 k.m. 46 0,2182 16 670,00

Ulica Katowicka dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42 0,4564 35 854,00

Ulica Dehnelów dz. nr 63/44 k.m. 36 0,0534 28 914,00

Ulica Węglowa dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39 0,4068 138 515,00

ulica Szpitalna dz. 210/42 k.m. 12 0,1261 147 447,73

RAZEM   53,5733 4 961 168,58
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B) Wierzytelności Miasta ( zaległości podatkowe i cywilnoprawne ) na dzień 31.12.2020 r.

wynosiły 18.288.901,84 zł

C ) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów
Wartość jednej

akcji/udziału w zł
Spółka Kwota w zł

40 akcji 100,00
Górnośląskie
Towarzystwo
Lotnicze SA

4 000,00

400 akcji 100,00
Agencja Rozwoju
Lokalnego SA w

Sosnowcu
40 000,00

16.239 udziałów 100,00
PKM Sp. z o.o w

Sosnowcu
1 623 900,00

346 udziałów 200,00
Alba PGK w
Czeladzi

69 200,00

506.732 udziałów 100,00
Czeladzkie

Wodociągi Sp. z
o.o w Czeladzi

50 673 200,00

51.154 udziałów 100,00

Czeladzkie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego w

Czeladzi

5 115 400,00

300 udziałów 1 000,00

C T B S
DEVELOPMENT
Spółka z o. o. w

Czeladzi

300 000,00

85.500 udziałów 100,00
Tramwaje Śląskie

S.A.
855 000,00

Razem     58 680 700,00

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020r.

DO 31.12.2020r

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 67 k. m. 59 o pow. 0,1024ha przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi
- nr 131/1, 132/6 k. m. 25 o pow. 8,1113ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,
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- nr 167 k. m. 21 o pow. 0,0321ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 85/10 k. m. 2, o pow. 0,1049ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy
ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 85/2 k. m. 2, o pow. 0,0794ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul.
Przełajskiej w Czeladzi, przy ul. Przełajskiej w Czeladzi
- nr 68/3 k. m. 54 o pow. 0,6774ha położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi
- nr 46/1, 47/1 k. m. 11 o pow. 0,0406ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 8/11 k. m. 58 o pow. 0,0509ha położonej przy ul. Prusa w Czeladzi,
- nr 94/24 k.m. 19 o pow. 0,3697ha położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,
- udział ½ części w działce nr 21/1 k.m. 22 o pow. 0,0840ha położonej przy
ul. Mysłowickiej w Czeladzi;

o łącznej powierzchni: 9,6527ha
o łącznej wartości: 17 950 048,00 zł, VAT – 3 242 448,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

o powierzchni: 0,00ha
o wartości: 0,00 zł

3. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności n/w działek:

o powierzchni: 0,00 ha
o wartości: 0,00 zł

4. Sprzedano 26 lokali w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 1,10, 23, 24; 11 Listopada 3; Armii Krajowej 7, 13, 19, 25; Grodzieckiej 58;
Spółdzielczej 8; Szkolnej 2; Szpitalnej 24B, 28B, 34A; Tuwima 11, 18, 20, 25, 49; Waryńskiego 10, 12,
16, 31, 33;

o łącznej wartości: 1 578 423,00

5. zbyto n/w nieruchomości:

- działkę nr 28/9 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1066/19 z
24.07.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 17.08.2020 r.
- działkę nr 28/29 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1559/19 z
12.11.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 1.10.2020

o łącznej powierzchni: 0,0054ha

II. Nabycie mienia:

Prawo własności n/w działek:
1) - dz. 91, 95, 81/7 k.m. 11 o łącznej pow. 0,2401ha położnej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,

- dz. 148/1, 148/4 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0050ha położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi,
- dz. 43 k.m. 24 o pow. 0,00253ha, położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi

o łącznej powierzchni: 0,2704ha
o łącznej wartości: 1 547 607,85 zł, VAT – 280667,85 zł
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2) Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.408.2019 z 4.02.2020 nabyto dz. 37/3 k.m. 54 o
pow. 0,0018ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.358.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 74 k.m. 19 o
pow. 0,1013ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.359.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 1 k.m. 40 o
pow. 0,3595 ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.611.2016 z 28.02.2020 nabyto dz. 47 k.m. 4 o
pow. 0,0540ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.349.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 27/2 k.m. 32
o pow. 0,0388ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.299.2018 z 19.03.2020 nabyto dz. 33/1 k.m. 39
o pow. 0,1952ha, dz. 68/1 k.m. 34 o pow. 0,3152ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.353.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 3, 13, 15,
18, 25 k.m. 5 o łącznej pow. 1,1633ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.385.2018 z 12.05.2020 nabyto dz. 108/1 i
108/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1455ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.397.2018 z 1.06.2020 nabyto dz. 286/1 k.m. 21
o pow. 0,0156ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.13.2020 z 10.08.2020 nabyto dz. 94/16 k.m. 19
o pow. 0,9103
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1051.2012 z 14.07.2020 nabyto dz. 121 k.m.
20, 77/8 k.m. 21 o łącznej pow. 0,0465ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.410.2019 z dnia 6.02.2020 oraz decyzji Ministra
Rozwoju nr DO-I.7614.450.2020.MM z dnia 22.09.2020 r. nabyto dz. 39/1, 40/1 k.m. 54 o łącznej pow.
0,0075ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.425.2019 z dnia 13.11.2020 r. nabyto dz. 227/1
k.m. 30 o pow. 0,1219ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 200
k.m. 32 o pow. 0,2924ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 30/1
k.m. 35 o pow. 0,3627ha

o łącznej powierzchni: 4,1424 ha

III. Zawarto 210 umów dzierżawy, 41 aneksów do umów dzierżawy, 13 porozumień dot. cesji

umowy dzierżawy, rozwiązano 9 umów dot. Dzierżawy, zawarto 17 umów najmu, 5 aneksów

do umów najmu oraz zawarto 2 umowy użyczenia.

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA

WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

W 2020 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 16.697.784,30 zł

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.385,50 zł
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- dochody z dzierżawy mienia – 1.221.189,30 zł

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności –

305.592,95 zł

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 333.142,63 zł

- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 23.988,00 zł

- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 183.296,53 zł

- dochody z czynszów – 68.734,25 zł

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN

MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych

przedstawia się następująco:

KŚT Nazwa środka trwałego

Wartość środków
trwałych/majątku

trwałego na
dzień

31.12.2020r

Umorzenie
środków

trwałych na
dzień

31.12.2020r.

Wartość netto
środków

trwałych na
dzień

31.12.2020r.

URZĄD MIASTA

0. Grunty 230 832 723,87 0,00 230 832 723,87

1. Budynki i lokale 93 108 534,73 31 594 944,83 61 513 589,90

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 126 952 792,34 58 292 478,83 68 660 313,51

3. Kotły i maszyny energetyczne 720 624,23 159 521,35 561 102,88

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 3 087 861,56 2 733 811,48 354 050,08

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 587 988,87 415 705,04 172 283,83

7. Środki transportu 690 212,61 341 566,69 348 645,92

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 1 448 584,39 1 208 519,03 240 065,36
Razem 457 429 322,60 94 746 547,25 362 682 775,35

Pozostałe środki trwałe konto 013 2 668 771,37 2 668 771,37 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
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Wartości niematerialne i prawne konto 020 799 328,52 736 226,88 63 101,64

Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 1 882 208,73   1 882 208,73

ŻŁOBEK MIEJSKI
0. Grunty 403 311,00 0,00 403 311,00

1. Budynki i lokale 2 549 253,33 365 174,67 2 184 078,66
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 11 941,79 9 990,86 1 950,93

6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00
7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 0,00 0,00 0,00
Razem 2 964 506,12 375 165,53 2 589 340,59
Pozostałe środki trwałe konto 013 257 216,57 257 216,57 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 2 964,00 2 964,00 0,00

Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
0. Grunty 241 071,00 0,00 241 071,00

1. Budynki i lokale 963 841,79 298 633,60 665 208,19
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 11 177,92 11 177,92 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 12 261,87 4 888,98 7 372,89

6. Urządzenia techniczne 65 758,00 65 758,00 0,00
7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 119 605,90 67 375,18 52 230,72
Razem 1 413 716,48 447 833,68 965 882,80

Pozostałe środki trwałe konto 013 182 624,17 182 624,17 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 1 656,99 1 656,99 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
0. Grunty 636 307,00 0,00 636 307,00

1. Budynki i lokale 610 900,00 182 176,25 428 723,75
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 2 465,99 2 465,99 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 12 839,63 9 775,89 3 063,74

6. Urządzenia techniczne 21 295,24 19 760,21 1 535,03
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 66 333,96 26 537,17 39 796,79
Razem 1 350 141,82 240 715,51 1 109 426,31

Pozostałe środki trwałe konto 013 131 662,05 131 662,05 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 1 893,57 1 893,57 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 205,16 205,16 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
0. Grunty 450 217,00   450 217,00

1. Budynki i lokale 1 668 965,69 445 067,41 1 223 898,28
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 19 974,37 3 916,42 16 057,95

6. Urządzenia techniczne 45 966,59 19 535,82 26 430,77
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 54 951,31 15 848,72 39 102,59

Razem 2 240 074,96 484 368,37 1 755 706,59
Pozostałe środki trwałe konto 013 169 256,89 169 256,89 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 1 305,66 1 305,66 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7
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0. Grunty 322 934,00   322 934,00

1. Budynki i lokale 897 262,62 269 178,72 628 083,90
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

3. Kotły i maszyny energetyczne 35 005,36 29 404,44 5 600,92

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 44 825,24 44 825,24 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 86 131,10 46 872,27 39 258,83
Razem 1 386 158,32 390 280,67 995 877,65
Pozostałe środki trwałe konto 013 128 687,67 128 687,67 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 1 533,63 1 533,63 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9
0. Grunty 588 900,00 0,00 588 900,00

1. Budynki i lokale 1 226 463,65 287 545,94 938 917,71
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 60 983,24 33 697,04 27 286,20

6. Urządzenia techniczne 16 984,43 16 984,43 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 114 843,67 50 774,79 64 068,88
Razem 2 008 174,99 389 002,20 1 619 172,79

Pozostałe środki trwałe konto 013 214 197,48 214 197,48 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 0,00 0,00 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10
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0. Grunty 1 017 998,00   1 017 998,00

1. Budynki i lokale 5 618 572,85 3 696 859,88 1 921 712,97
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 4 961,50 2 894,20 2 067,30

6. Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 68 350,73 33 410,55 34 940,18
Razem 6 709 883,08 3 733 164,63 2 976 718,45

Pozostałe środki trwałe konto 013 113 283,73 113 283,73 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 1 686,01 1 686,01 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11
0. Grunty 393 807,00 0,00 393 807,00

1. Budynki i lokale 3 874 314,40 3 008 476,33 865 838,07
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 9 118,28 9 118,28 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 8 292,78 6 151,11 2 141,67

6. Urządzenia techniczne 14 030,00 14 030,00 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 56 849,64 25 027,71 31 821,93

Razem 4 356 412,10 3 062 803,43 1 293 608,67

Pozostałe środki trwałe konto 013 166 502,48 166 502,48 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 2 527,98 2 527,98 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 2 187,29 2 187,29 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
0. Grunty 346 408,00 0 346 408,00

1. Budynki i lokale 5 767 335,07 2 413 093,47 3 354 241,60
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 408 033,30 33 489,99 374 543,31
3. Kotły i maszyny energetyczne      

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 22 529,64 22 529,64 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 14 340,47 13 027,06 1 313,41

6. Urządzenia techniczne 14 026,22 14 026,22 0,00
7. Środki transportu      

8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 28 521,16 28 521,16 0,00
Razem 6 601 193,86 2 524 687,54 4 076 506,32

Pozostałe środki trwałe konto 013 689 301,32 689 301,32 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014      
Dobra kultury konto 016      

Wartości niematerialne i prawne konto 020 25 947,39 25 947,39 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 57 217,00 0,00 57 217,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
0. Grunty 1 535 943,00 0,00 1 535 943,00
1. Budynki i lokale 8 676 925,72 4 156 715,38 4 520 210,34
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 092 212,54 195 188,52 897 024,02
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 4 878,78 4 878,78 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 46 968,75 27 243,69 19 725,06

6. Urządzenia techniczne 32 656,74 29 197,15 3 459,59
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 15 126,67 10 658,97 4 467,70
Razem 11 404 712,20 4 423 882,49 6 980 829,71

Pozostałe środki trwałe konto 013 809 306,72 809 306,72 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 241 765,84 241 765,84 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 25 258,05 25 258,05 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
0. Grunty 611 562,00 0,00 611 562,00

1. Budynki i lokale 2 078 421,66 575 487,53 1 502 934,13
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2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 557 770,12 425 141,56 1 132 628,56
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 13 798,84 9 260,71 4 538,13

6. Urządzenia techniczne 19 958,98 12 883,16 7 075,82
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 4 920,00 2 050,00 2 870,00
Razem 4 286 431,60 1 024 822,96 3 261 608,64

Pozostałe środki trwałe konto 013 391 974,70 391 974,70 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 3 586,80 3 586,80 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
0. Grunty 1 999 433,00 0,00 1 999 433,00

1. Budynki i lokale 2 244 269,73 492 299,64 1 751 970,09

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 819 638,68 399 143,95 1 420 494,73
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 24 379,07 9 503,62 14 875,45

6. Urządzenia techniczne 38 705,62 9 792,90 28 912,72
7. Środki transportu      

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 26 752,50 25 399,50 1 353,00
Razem 6 153 178,60 936 139,61 5 217 038,99

Pozostałe środki trwałe konto 013 597 242,41 597 242,41 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 6 404,90 6 404,90 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
0. Grunty 95 595,00 0,00 95 595,00

1. Budynki i lokale 3 319 247,56 1 747 044,76 1 572 202,80

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
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3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 18 240,98 18 240,98 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 17 225,02 17 225,02 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 30 744,31 30 744,31 0,00
Razem 3 481 052,87 1 813 255,07 1 667 797,80
Pozostałe środki trwałe konto 013 427 827,53 427 827,53 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 10 419,12 9 239,12 1 180,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
0. Grunty 2 286 000,00 0,00 2 286 000,00

1. Budynki i lokale 9 031 333,27 3 559 260,61 5 472 072,66
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 661 257,49 46 839,08 614 418,41
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 6 800,00 6 800,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 96 644,68 69 711,08 26 933,60

6. Urządzenia techniczne 252 477,28 252 477,28 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 0,00 0,00 0,00
Razem 12 334 512,72 3 935 088,05 8 399 424,67

Pozostałe środki trwałe konto 013 757 352,69 757 352,69 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 24 956,47 24 956,47 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

MUZEUM "SATURN"

0. Grunty 0,00 0,00 0,00

1. Budynki i lokale 0,00 0,00 0,00

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 37 963,92 2 878,85 35 085,07
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4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 133 176,27 133 176,27 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 5 932,20 5 932,20 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 54 644,78 54 644,78 0,00
Razem 231 717,17 196 632,10 35 085,07
Pozostałe środki trwałe konto 013 125 703,09 125 703,09 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 17 818,88 17 818,88 0,00
Dobra kultury konto 016 246 578,58 0,00 246 578,58
Wartości niematerialne i prawne konto 020 2 496,76 2 496,76 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0. Grunty 317 594,00 0,00 317 594,00

1. Budynki i lokale 8 394 516,39 1 382 192,02 7 012 324,37
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 46 760,83 37 758,43 9 002,40

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 18 031,44 18 031,44 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 131 274,28 67 371,06 63 903,22
Razem 8 908 176,94 1 505 352,95 7 402 823,99

Pozostałe środki trwałe konto 013 1 261 798,41 1 261 798,41 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 54 255,06 54 255,06 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
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0. Grunty 11 150 292,75 0,00 11 150 292,75

1. Budynki i lokale 5 105 719,21 1 183 708,39 3 922 010,82

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 771 715,15 2 812 035,98 18 959 679,17
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 29 066,42 28 406,47 659,95

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 99 218,55 50 066,00 49 152,55

6. Urządzenia techniczne 146 390,74 146 390,74 0,00
7. Środki transportu 104 104,00 84 571,78 19 532,22

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 145 397,47 129 400,67 15 996,80
Razem 38 551 904,29 4 434 580,03 34 117 324,26

Pozostałe środki trwałe konto 013 338 186,64 338 186,64 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 13 911,41 13 911,41 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 1 865 696,00   1 865 696,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
0. Grunty 0,00 0,00 0,00

1. Budynki i lokale 641 438,63 138 388,23 503 050,40
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 112 163,41 112 163,41 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 481 179,95 159 929,96 321 249,99
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 197 964,43 61 051,78 136 912,65
Razem 1 432 746,42 471 533,38 961 213,04

Pozostałe środki trwałe konto 013 455 314,32 455 314,32 0,00

Zbiory biblioteczne konto 014 1 732 454,36 1 732 454,36 0,00
Dobra kultury konto 016   0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 31 078,35 31 078,35 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00
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MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
0. Grunty 465 922,00 0,00 465 922,00

1. Budynki i lokale 423 750,00 218 950,19 204 799,81
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

3. Kotły i maszyny energetyczne 19 538,29 17 185,32 2 352,97

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 30 606,08 21 277,76 9 328,32

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 695 997,46 622 739,68 73 257,78

6. Urządzenia techniczne 46 076,28 18 485,93 27 590,35

7. Środki transportu 1 570 230,61 1 283 308,88 286 921,73

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 541 899,62 280 913,46 260 986,16
Razem 3 794 020,34 2 462 861,22 1 331 159,12

Pozostałe środki trwałe konto 013 625 152,04 625 152,04 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 64 285,80 64 285,80 0,00

Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 45 907 936,72 0,00 45 907 936,72

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
0. Grunty 542 530,00 0,00 542 530,00

1. Budynki i lokale 4 839 745,86 1 511 356,12 3 328 389,74
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 104 295,68 104 295,68 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 10 455,14 10 455,14 0,00

6. Urządzenia techniczne 392 802,58 392 802,58 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 45 104,13 45 104,13 0,00
Razem 5 934 933,39 2 064 013,65 3 870 919,74

Pozostałe środki trwałe konto 013 326 762,56 326 762,56 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 21 227,84 21 227,84 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00

Czeladzkie Wodociągi
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0. Grunty 120 000,00 0,00 120 000,00

1. Budynki i lokale 1 350 240,88 383 073,20 967 167,68

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 64 737 197,71 17 691 765,30 47 045 432,41

3. Kotły i maszyny energetyczne 67 400,00 67 400,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 1 086 625,59 759 016,94 327 608,65

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 425 062,59 388 384,76 36 677,83

6. Urządzenia techniczne 1 243 843,70 622 240,86 621 602,84
7. Środki transportu 1 349 104,25 1 257 557,69 91 546,56

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 275 126,17 232 683,60 42 442,57

9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00

Razem 70 654 600,89 21 402 122,35 49 252 478,54
Pozostałe środki trwałe konto 013 89 644,68 89 644,68 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 545 065,86 490 529,95 54 535,91

Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 12 449 689,84 0,00 12 449 689,84

CTBS
0. Grunty 406 623,00   406 623,00
1. Budynki i lokale 4 877 782,58 652 210,50 4 225 572,08
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 42 071,15 39 591,14 2 480,01

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 25 663,03 18 028,33 7 634,70
7. Środki transportu 31 731,48 31 731,48 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 4 301,60 4 301,60 0,00
Razem 5 388 172,84 745 863,05 4 642 309,79

Pozostałe środki trwałe konto 013 205 570,40 205 570,40 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00

Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020 91 327,79 91 327,79 0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 343 850,33 0,00 343 850,33

CTBS DEVELOPMENT
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0. Grunty 0,00 0,00 0,00
1. Budynki i lokale 0,00 0,00 0,00
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

4.
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 0,00 0,00 0,00

5
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i
aparaty 0,00 0,00 0,00

6. Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00
7. Środki transportu 0,00 0,00 0,00

8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Pozostałe środki trwałe konto 013 0,00 0,00 0,00
Zbiory biblioteczne konto 014 0,00 0,00 0,00
Dobra kultury konto 016 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020 11 278,50 469,93 10 808,57
Środki trwałe w budowie -Inwestycje
rozpoczęte 080 0,00 0,00 0,00
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 ROK
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1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz Wyszczególnienie
Plan na rok

2020

Wykonanie
na 31-12-
2020

%
wykonania

1 2 3 4 5

B
Koszty netto
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) 1 504 000,00 1 397 752,37 92,94

  Koszty działalności bieżącej      
I Amortyzacja 4 000,00 6 457,40 161,44
  amortyzacja środków trwałych i WN IP 6 500,00 6 457,40 99,34
II Zużycie materiałów 66 800,00 65 888,21 98,64
  materiały biurowe i druki 9 600,00 9 543,96 99,42
  materiały do remontów 23 500,00 23 499,48 100,00
  prasa, wydawnictwa 2 500,00 1 981,80 79,27
  środki czystości 7 400,00 7 363,34 99,50
  akcesoria komputerowe 300,00 0,00 0,00
  zakup wyposażenia - amort.jednorazowa 22 500,00 22 499,64 100,00
  zakup WNIP - amort.jednarazowa 0,00 0,00  
  pozostałe zakupy 1 000,00 999,99 100,00
III Zużycie energii, media 130 700,00 130 053,79 99,51
  energia elektryczna 30 500,00 30 393,28 99,65
  gaz/co 98 000,00 97 557,91 99,55
  woda 2 200,00 2 102,60 95,57
IV Usługi obce 208 250,00 206 825,31 99,32
  usługi introligatorskie 100,00 0,00 0,00

usługi transportowe 100,00 0,00 0,00
  opłaty pocztowe 6 000,00 5 886,25 98,10
  opłaty telefoniczne, internetowe 5 000,00 4 920,70 98,41
  prowizje bankowe 3 600,00 3 521,00 97,81
  badania lekarskie 200,00 139,00 69,50
  obsługa BHP 2 600,00 2 600,00 100,00
  monitoring/ochrona 84 000,00 83 531,57 99,44
  wywóz nieczystości 5 500,00 5 327,88 96,87

 

usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie
rynien,naprawa dachu, przeglądy
techniczne budynku) 84 000,00 83 923,54 99,91

  usługi różne 650,00 646,07 99,40
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  usługi informatyczne 16 500,00 16 329,30 98,97

V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 777 400,00 684 161,33 88,01
  osobowe ( w tym jubileusz) 763 600,00 670 445,33 87,80
  umowy zlecenia i o dzieło 13 800,00 13 716,00 99,39

VI
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 149 500,00 146 510,79 98,00

  ub.społeczne 115 000,00 112 349,24 97,69
  fundusz pracy 9 000,00 8 875,97 98,62
  ZFŚS 22 000,00 21 812,15 99,15

  pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia) 3 500,00 3 473,43 99,24
VII Podatki i Opłaty 13 500,00 13 278,61 98,36

 
opłaty skarbowe, VAT nie podlagający
odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości 13 500,00 13 278,61 98,36

VIII Pozostałe koszty 8 200,00 7 783,28 94,92
  podróże służbowe 3 200,00 3 190,47 99,70
  pozostałe koszty 5 000,00 4 592,81 91,86
  Działalność merytoryczna statutowa 112 200,00 107 035,40 95,40

 
zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty
zakupu, konserwacje 30 000,00 29 090,72 96,97

  Działalność wydawnicza 37 000,00 36 587,56 98,89
  wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne 35 000,00 34 379,93 98,23
  koncerty 7 000,00 6 977,19 99,67
  konkurs wiedzy o Czeladzi 3 200,00 0,00 0,00
  Działalność merytoryczna niestatutowa 12 000,00 9 916,80 82,64
  opieka - cmentarz żydowski 7 000,00 6 556,80 93,67

 
umowy cywilno-prawne związane z opieką
nad grobami 5 000,00 3 360,00 67,20

  GSW 21 000,00 19 428,32 92,52
  wyposażenie 4 000,00 3 887,31 97,18
  wydawnictwa 0,00 0,00  
  wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne 15 000,00 13 836,26 92,24
  pozostałe koszty 2 000,00 1 704,75 85,24
X Koszty fiansowe 450,00 413,13 91,81
C Wynik brutto (A-B) 0,00 12 840,34  

D
Źródło sfinansowania straty - fundusz
instytucji      

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na
ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:
- dochody własne 69,07 % - zakładano 43.500,00 zł. , a wykonano 30.043,43 zł. Różnica
spowodowana jest okresowym zamknięciem Muzeum oraz obniżeniem przychodów z tytułu
wynajmu – wynajmującym jest spółka świadcząca usługi gastronomiczne.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów
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I.1. przychody z tytułu wynajmów 23 2019,84

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych

Muzeum.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 6 823,59

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych 1 921,28

- sprzedaży wydawnictw 4 712,06

- sprzedaży towarów 173,99

- pozostałych usług   16,26

Pozyskane środki przeznaczane są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2020 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 7 512,00

- muzealiów górniczych o kwotę 1 825,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 3 487,00

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:
- prasa, wydawnictwa:

Zakładano 2 500,00 zł a wykonano 1 981,80 zł
Różnica 518,20 zł (wykonano 79% zakładanego poziomu kosztów)

- badania lekarskie:
zakładano 200,00 zł a wykonano 139,00 zł

różnica 61,00 zł (wykonano 69,50 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe koszty:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 4 592,81 zł
różnica 407,19 zł (wykonano 91,86 % zakładanego poziomu kosztów)

- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:
zakładano 5 000,00 zł a wykonano 3 360,00 zł

różnica 1 640,00 zł (wykonano 67,20 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe koszty Galeria:

zakładano 2 000,00 zł a wykonano 1 704,75 zł
różnica 295,25 zł (wykonano 85,24 % zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane ze zużyciem energii 130 053,79 zł

Na energię elektryczną, cieplną oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 41 647,62 zł,

- Galerii 88 406,17 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków,

konserwacjami bieżącymi 83 923,54 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 8 078,04 zł, w tym

- remont pomieszczeń – 4 065,04 zł
- czyszczenie rynien, dachu – 1 584,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 429,00 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 75 845,50 zł, w tym

- remont dachu - rynny – 48 148,67 zł
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- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 3 690,00 zł
- wymiana silnika klapy – 676,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż wymiennika, drobne
usługi – 23 330,33 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami 13 278,61

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów

poniesiono kwotę 13 075,00 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 2 322,61 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 830 672,12

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 331 498,36 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej

Muzeum poniesiono kwotę 499 173,76 zł.

Wypłacono w 2020 r. jubileusze na kwotę łączną 15 712,50 zł.

Stan pracowników na 31.12.2020 wynosił:

w osobach – 15

w etatach – 13,75

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 136 380,52

Działalność statutowa:

1.działalność wydawnicza – 36 587,56 zł, są to:

Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

Wydawnictwa:

- W poszukiwaniu Lebensraumu,

- Kopalnia i osiedle robotnicze SATURN,

- Osiedle patronackie Piaski,

- Kreis Bendsburg 1939-1944, Powiat Będziński w fotografii okupanta,

- Kalendarz Historyczny na rok 2021.

2.zakup eksponatów, konserwacje – 29 090,72 zł.

3.wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 34 379,93 zł.

4.koncerty, to kwota 6 977,19 zł.

5.wystawy, wykłady, inne wydarzenia Galerii – 13 836,26.

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 6 556,80 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 3 360,00 zł.

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki
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Lp. Wyszczególnienie

plan na 2020 r.
po aktualizacji

wykonanie na
31.12.2020

%
wykonania

  w tym:      

I
PRZYCHODY OGÓŁEM: 2 754 950,00 2 748 335,48 99,76

w tym:      

1. dotacje z budżetu 2 485 456,00 2 482 835,28 99,89

  w tym:      

1.1. dotacje z budżetu na wydatki bieżące 2 430 000,00 2 430 000,00 100,00

1.2. dotacje z budżetu na inwestycje 260 000,00 238 062,33 91,56

1.3. dotacje na zakup książek z Min. Kultury 13 456,00 13 456,00 100,00

1.4. dotacje pozostałe 42 000,00 39 379,28 93,76

1.5 dotacja inwestycyjna inna 0,00 0,00 0,00

2. przychody ze sprzedaży usług własnych 100 200,00 97 181,64 96,99

  w tym:      

2.1. przychody z tytułu wynajmu 20 000,00 19 829,77 99,15

2.2. przychody z tytułu usług ksero 500,00 482,34 96,47

2.3.
przychody z tytułu wydruku z baz

danych 1 000,00 808,61 80,86

2.4. pozostałe inne 23 700,00 23 612,78 99,63

2.5. ze sprzedaży biletów itp.. 55 000,00 52 448,14 95,36

3. pozostałe przychody 112 060,00 111 158,52 99,20

  w tym:      

3.1.
opłaty za przetrzymanie materiałów

bibliotecznych 5 200,00 5 102,47 98,12

3.2.
opłaty za zagubienie materiałów

bibliotecznych 500,00 450,00 90,00

3.3. opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp. 160,00 152,00 95,00

3.4. opłaty za wypożyczenie prasy 0,00 0,00 0,00

3.5. opłaty - postępowanie sądowe 3 650,00 3 641,16 99,76

3.6. przedawnione kaucje 0,00 0,00 0,00

3.7. refaktury 0,00 0,00 0,00

3.8. pozostałe przychody inne 69 000,00 68 463,31 99,22

3.9. darowizny pieniężne 1 550,00 1 539,38 99,31

3.10. darowizny rzeczowe 32 000,00 31 810,20 99,41

3.11. refundacje np.PUP 0,00 0,00 0,00

4. przychody finansowe 234,00 212,88 90,97

  w tym:      

4.1. odsetki 224,00 212,88 95,04

4.2. inne 10,00 0,00 0,00

5 inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych 57 000,00 56 947,16 99,91

II
KOSZTY OGÓŁEM: 2 806 216,35 2 747 378,25 97,90

w tym:      

1. amortyzacja 184 954,57 184 589,65 99,80

  w tym:      
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1.1. amortyzacja liniowa 75 500,00 75 182,90 99,58

1.1.1. amortyzacja ŚT 75 500,00 75 182,90 99,58

1.1.2. amortyzacja WNiP 0,00 0,00 0,00

1.2. amortyzacja jednorazowa 109 454,57 109 406,75 99,96

1.2.1.
materiały biblioteczne zakupione z dotacji

UM 45 000,00 44 987,46 99,97

1.2.2.
materiały biblioteczne zakupione z

darowizn pieniężnych 1 500,00 1 500,47 100,03

1.2.3.
materiały biblioteczne zakupione z opłat

za zagubienia 50,00 30,81 61,62

1.2.4.
materiały biblioteczne przyjęte za

zagubienia 0,00 0,00 0,00

1.2.5.
materiały biblioteczne zakupione ze

środków z przet. kaucji/sprzed.książ. 1 348,57 1 348,53 100,00

1.2.6.
materiały biblioteczne zakupione z dotacji

MKiDN 13 456,00 13 456,00 100,00

1.2.7.
materiały biblioteczne będące

darowiznami rzeczowymi 24 000,00 23 995,37 99,98

1.2.8. pozostała amortyzacja jednorazowa 24 100,00 24 088,11 99,95

2. zużycie materiałów i energii 299 500,78 291 159,90 97,22

  w tym:      

2.1. zużycie materiałów 158 390,00 152 082,78 96,02

2.1.1. materiały biurowe 2 400,00 2 208,64 92,03

2.1.2. materiały ksero i do drukarek 7 500,00 7 192,34 95,90

2.1.3. środki czystości 13 000,00 12 460,74 95,85

2.1.4. materiały do remontów, napraw 600,00 403,37 67,23

2.1.5. opał 32 000,00 30 960,33 96,75

2.1.6. druki biblioteczne, folia 4 000,00 3 702,30 92,56

2.1.7. akcesoria komputerowe 1 900,00 1 748,66 92,03

2.1.8. materiały do imprez biliotecznych 1 000,00 898,11 89,81

2.1.9. prasa 17 000,00 16 258,17 95,64

  w tym ze środków własnych 0,00 0,00 0,00

2.1.10. zakup wyposażenia 66 450,00 64 386,39 96,89

2.1.11. zakup WNiP 0,00 0,00 0,00

2.1.12. materiały dotyczące UTW 800,00 750,81 93,85

2.1.13. pozostałe materiały 8 540,00 8 495,26 99,48

2.1.14. materiały reklamowe (gadżety itp.) 0,00 0,00 0,00

2.1.15.
materiały związane z działalnością

Kopalni Kultury 2 700,00 2 617,66 96,95

2.1.16
materiały dotyczące imprez

bibliotecznych zewnętrznych 500,00 0,00 0,00

2.2. zużycie enerii 141 110,78 139 077,12 98,56

2.2.1. energia elektryczna 67 810,78 66 727,06 98,40

2.2.2. energia cieplna 68 000,00 67 056,76 98,61

2.2.3. woda 5 300,00 5 293,30 99,87

3. usługi obce 358 580,00 326 593,49 91,08

  w tym:      

3.1. usługi obce dotyczące remontów 30 000,00 28 629,61 95,43

3.1.1. dotyczące remontów obiektów 0,00 0,00 0,00

3.1.2. pozostałe usługi remontowe 30 000,00 28 629,61 95,43
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3.2. pozostałe usługi obce 328 580,00 297 963,88 90,68

3.2.1. usługi introligatorskie 280,00 280,00 100,00

3.2.2. usługi transportowe 350,00 0,00 0,00

3.2.3. opłaty telefoniczne, internetowe 12 000,00 11 332,81 94,44

3.2.4. wywóz nieczystości stałych 6 350,00 6 195,60 97,57

3.2.5. usługi pocztowe 2 800,00 2 669,80 95,35

3.2.6. czynsze lokalowe 46 000,00 44 283,65 96,27

3.2.7. usługi dotyczące UTW 4 000,00 4 000,00 100,00

3.2.8.
usługi związane z imprezami

bibliotecznymi 6 000,00 0,00 0,00

3.2.9. usługi bankowe 500,00 0,00 0,00

3.2.10. obsługa BHP 4 800,00 4 800,00 100,00

3.2.11. usługi informatyczne, internetowe 15 000,00 14 500,44 96,67

3.2.12. usługi monitoringu 19 000,00 17 651,52 92,90

3.2.13.
usługi - dostęp do baz danych

SOWA2/MARC 6 000,00 5 724,00 95,40

3.2.14.
usługi - dostęp do do portalu

w.bibliotece.pl 0,00 0,00 0,00

3.2.15. usługi prawne 3 000,00 29,52 0,98

3.2.16. pozostałe usługi 105 000,00 101 615,41 96,78

3.2.17.
usługi związane z działaniem Kopalni

Kultury 50 000,00 46 011,19 92,02

3.2.18. usługi ochrony fizycznej 0,00 0,00 0,00

3.2.19.
usługi związane z reklamą (bilbordy, znak

graficzy, facebook itp.) 1 500,00 0,00 0,00

3.2.20. usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp. 35 000,00 33 053,26 94,44

3.2.21. usługi graficzne, reklamy 6 000,00 5 816,68 96,94

3.2.22.
usługi dotyczące organizacji imprez

bibliotecznych zewnętrznych 5 000,00 0,00 0,00

4. podatki i opłaty 20 800,00 19 057,17 91,62

  w tym:      

4.1.
podatek od nieruchomości i użytkowanie

wieczyste 8 000,00 6 922,00 86,53

4.2. opłaty sądowe 2 000,00 1 950,00 97,50

4.3. opłaty skarbowe 300,00 181,00 60,33

4.4. PFRON 0,00 0,00 0,00

4.5. pozostałe podatki i opłaty 8 000,00 7 999,37 99,99

4.6. ZAIKS, dystrybucja itp. 2 500,00 2 004,80 80,19

5. wynagrodzenia 1 598 234,00 1 587 764,64 99,34

  w tym:      

5.1. wynagrodzenia osobowe 1 534 734,00 1 524 992,78 99,37

5.1.1. zasadnicze, dodatki, premie itp.. 1 439 634,00 1 431 977,18 99,47

5.1.2. jubileusze i odprawy 63 000,00 60 915,60 96,69

5.1.3. nagrody 32 100,00 32 100,00 100,00

5.2. wynagrodzenia bezosobowe 63 500,00 62 771,86 98,85

5.2.1. umowy zlecenia i umowy o dzieło 59 500,00 59 153,86 99,42

5.2.2. umowy zlecenia UTW 4 000,00 3 618,00 90,45

6. świadczenia na rzecz pracowników 255 736,00 253 892,89 99,28
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  w tym:      

6.1. ubezpieczenia społeczne 246 601,00 246 544,74 99,98

6.1.1. społeczne 223 223,00 223 197,05 99,99

6.1.2. FP 23 378,00 23 347,69 99,87

6.2. pozostałe świadczenia 9 135,00 7 348,15 80,44

6.2.1. badania pracowników 1 735,00 1 735,00 100,00

6.2.2. szkolenia pracowników 5 800,00 5 086,28 87,69

6.2.3. koszty niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 526,87 87,81

6.2.4.
pozostałe świadczenia na rzecz

pracowników 1 000,00 0,00 0,00

7. pozostałe koszty 79 711,00 75 710,02 94,98

  w tym:      

7.1. delegacje krajowe 300,00 275,13 91,71

7.2. delegacje zagraniczne 0,00 0,00 0,00

7.3. bilety komunikacji miejskiej 300,00 216,00 72,00

7.4. odpis na ZFŚS 65 111,00 62 015,89 95,25

7.5. polisy ubezpieczeniowe 14 000,00 13 203,00 94,31

7.6. inne pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00

8. koszty finansowe 50,00 1,61 3,22

  w tym:      

8.1. odsetki 0,00 0,00 0,00

8.2. inne 50,00 1,61 3,22

9. inne koszty 8 650,00 8 608,88 99,52

środki inwestycyjne 260 000,00 238 062,33 91,56

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII 280 000,00 277 009,36 98,93

STAN ZOBOWIAZAŃ NA 31.XII 110 000,00 100 323,63 91,20

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII 202 000,00 201 804,67 99,90

Opis wykonania planu finansowego na 31.12.2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie

zbliżonym do 99,76 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację

epidemiczną. Zaistniałe zagrożenie spowodowało, że jednostka pracowała w pewnym okresie głównie w

formie zdalnej i nie prowadziła działań skierowanych do czytelników, mieszkańców. Z uwagi na

zamknięcie instytucji kultury i brak możliwości prowadzenia działalności przez podmiot wynajmujący

pomieszczenia w Kopalni Kultury jednostka obniżyła poziom opłat za wynajem i korzystanie

z pomieszczeń.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym

do 97,90 %.
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W omawianym okresie zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację

epidemiczną i konieczność przesunięcia wykonania niektórych działań. Część działań merytorycznych w

MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW zostały czasowo wstrzymane.

Jednostka skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i uzyskała 50 % zwolnienie z

opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 na łączną kwotę 75.364,40 zł.

Ponadto MBP poniosło dodatkowe nakłady związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących oraz

stworzeniem bezpiecznych warunków pracy na około 13.000,00 zł.

Jednostka zrealizowała dwa zadania w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn.

„Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” oraz pn. „Dostawa i montaż studia

nagrań w Kopalni Kultury”. Prace przy budynku głównym MBP zakończono zgodnie z umową. Wg stanu

na 31.12.2020 r. wydatkowano w ramach dotacji kwotę 182 904,33 zł co stanowi 91,45 % wartości

dotacji. Realizację w zakresie studia nagrań zakończono zgodnie z umową wydatkując kwotę 59 988,00

zł, co stanowiło 99,98 % z przyznanej dotacji.
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PLAN WYKONANIE % PLAN WYKONANIE % PLAN WYKONANIE %

DZIAŁ W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 2020 2020 DOCHODÓW DOCHODÓW DOCHODÓW DOCHODÓW

BIEŻĄCYCH BIEŻĄCYCH MAJĄTKOWYCH

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA
OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. OGÓŁEM

191 397 704,66 184 826 968,03 96,57 144 530 943,50 139 098 462,05 96,24 46 866 761,16 45 728 505,98 97,57

DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 132 693 782,92 124 363 029,19 93,72 85 827 021,76 81 012 095,07 94,39 46 866 761,16 43 350 934,12 92,50

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

45 620,00 2 377 571,86 5 211,69 45 620,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE Z POWIATU 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 132 693 782,92 124 363 029,19 93,72 85 827 021,76 81 012 095,07 94,39 46 866 761,16 43 350 934,12 92,50

600 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 19 477 504,00 15 479 541,31 79,47 152 860,00 164 925,99 0,00 19 324 644,00 15 314 615,32 79,25

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 152 860,00 152 863,40 100,00 152 860,00 152 863,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 062,59 0,00 0,00 12 062,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jdnostki samorządu terytorialnego w tym:

17 969 333,00 13 845 631,32 77,05 0,00 0,00 0,00 17 969 333,00 13 845 631,32 77,05

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

1 355 311,00 1 468 984,00 108,39 0,00 0,00 0,00 1 355 311,00 1 468 984,00 108,39

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 898 607,16 20 727 770,15 104,17 2 109 941,00 2 326 246,14 110,25 17 788 666,16 18 401 524,01 103,45

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 81 941,00 130 688,81 159,49 81 941,00 130 688,81 159,49 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.
Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00 6 669,44 0,00 0,00 6 669,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 423 000,00 202 453,82 47,86 423 000,00 202 453,82 47,86 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze w tym:

1 200 000,00 1 289 923,55 107,49 1 200 000,00 1 289 923,55 107,49 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

167 000,00 305 592,95 182,99 0,00 0,00 0,00 167 000,00 305 592,95 182,99

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 15 581 006,01 16 697 784,30 107,17 0,00 0,00 0,00 15 581 006,01 16 697 784,30 107,17

Wpływy z usług 180 000,00 67 286,01 37,38 180 000,00 67 286,01 37,38 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 88 000,00 76 683,32 87,14 88 000,00 76 683,32 87,14 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 552 541,19 460,45 120 000,00 552 541,19 460,45 0,00 0,00 0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jdnostki samorządu terytorialnego

2 040 660,15 1 398 146,76 68,51 0,00 0,00 0,00 2 040 660,15 1 398 146,76 68,51

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,00 229 286,86 114,64 200 000,00 229 286,86 114,64 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 200 000,00 229 286,86 114,64 200 000,00 229 286,86 114,64 0,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 716 962,00 706 464,18 98,54 716 962,00 703 078,68 98,06 0,00 3 385,50 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

0,00 213,90 0,00 0,00 213,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)

30 000,00 23 988,00 79,96 30 000,00 23 988,00 79,96 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel) 50 000,00 65 155,58 130,31 50 000,00 65 155,58 130,31 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 385,50 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 962,42 0,00 0,00 2 962,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek) 636 962,00 610 758,78 95,89 636 962,00 610 758,78 95,89 0,00 0,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ 10 000,00 14 756,51 147,57 10 000,00 14 756,51 147,57 0,00 0,00 0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 14 213,05 142,13 10 000,00 14 213,05 142,13 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

0,00 543,46 0,00 0,00 543,46 0,00 0,00 0,00 0,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM

66 337 830,34 64 817 523,04 97,71 66 337 830,34 64 817 523,04 97,71 0,00 0,00 0,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej

46 000,00 18 833,83 40,94 46 000,00 18 833,83 40,94 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 24 129 075,00 23 818 623,97 98,71 24 129 075,00 23 818 623,97 98,71 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego 62 047,34 53 430,19 86,11 62 047,34 53 430,19 86,11 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 443 448,00 483 040,15 108,93 443 448,00 483 040,15 108,93 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 650 000,00 1 567 623,23 95,01 1 650 000,00 1 567 623,23 95,01 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 260 000,00 225 374,50 86,68 260 000,00 225 374,50 86,68 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 1 537,50 153,75 1 000,00 1 537,50 153,75 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 140 000,00 101 430,53 72,45 140 000,00 101 430,53 72,45 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków i
opłat

140 000,00 156 933,99 112,10 140 000,00 156 933,99 112,10 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłaty skarbowej 150 000,00 123 935,48 82,62 150 000,00 123 935,48 82,62 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000,00 887 025,52 110,88 800 000,00 887 025,52 110,88 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.
Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

120 000,00 114 735,86 95,61 120 000,00 114 735,86 95,61 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

0,00 11,60 -- 0,00 11,60 -- 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 780,38 156,08 500,00 780,38 156,08 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 36 695 760,00 35 637 782,00 97,12 36 695 760,00 35 637 782,00 97,12 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 700 000,00 1 626 424,31 95,67 1 700 000,00 1 626 424,31 95,67 0,00 0,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 873 451,00 8 854 245,79 184,64 125 000,00 105 794,79 84,64 8 748 451,00 8 748 451,00 100,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00 59 411,44 74,26 80 000,00 59 411,44 74,26 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów w tym: 45 000,00 46 383,35 103,07 45 000,00 46 383,35 103,07 0,00 0,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

8 748 451,00 8 748 451,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8 748 451,00 8 748 451,00 100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 676 491,16 1 838 492,76 50,01 3 676 491,16 1 838 492,76 50,01 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certfikatów i ich duplikatów

78,00 26,00 33,33 78,00 26,00 33,33 0,00 0,00 0,00
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Wpływy z różnych opłat 1 534,00 402,00 26,21 1 534,00 402,00 26,21 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

160 500,00 117 762,17 73,37 160 500,00 117 762,17 73,37 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 1 365 434,50 478 873,13 35,07 1 365 434,50 478 873,13 35,07 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 621,55 0,00 0,00 621,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 081,00 2 975,44 0,00 1 081,00 2 975,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek,
refundacje z PUP)

185 712,00 165 410,07 89,07 185 712,00 165 410,07 89,07 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

404 245,66 285 591,55 70,65 404 245,66 285 591,55 70,65 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 358 095,00 165 250,20 46,15 358 095,00 165 250,20 46,15 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

1 199 511,00 621 222,65 51,79 1 199 511,00 621 222,65 51,79 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 3 571 593,26 2 846 669,57 79,70 3 571 593,26 2 846 669,57 79,70 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 2 213 040,00 1 809 375,74 81,76 2 213 040,00 1 809 375,74 81,76 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 937,87 0,00 0,00 1 937,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 234 500,00 249 041,02 0,00 234 500,00 249 041,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

1 122 137,26 780 001,51 69,51 1 122 137,26 780 001,51 69,51 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

116,00 162,40 140,00 116,00 162,40 140,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

1 800,00 5 934,71 329,71 1 800,00 5 934,71 329,71 0,00 0,00 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

0,00 216,32 0,00 0,00 216,32 0,00 0,00 0,00 0,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 314 100,00 0,00 0,00 314 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług  314 100,00 0,00 0,00 314 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 528 474,00 302 249,95 57,19 528 474,00 302 249,95 57,19 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

92 000,00 112 897,08 122,71 92 000,00 112 897,08 122,71 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 424 174,00 184 095,40 43,40 424 174,00 184 095,40 43,40 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 57,53 -- 0,00 57,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów (prowzja od podatku, składek) 300,00 5 199,94 1 733,31 300,00 5 199,94 1 733,31 0,00 0,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 687 970,00 8 241 371,93 94,86 8 007 970,00 7 562 413,64 94,44 680 000,00 678 958,29 99,85

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.
Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty
śmieciowe

7 762 270,00 7 367 472,78 94,91 7 762 270,00 7 367 472,78 94,91 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień

0,00 2 414,51 -- 0,00 2 414,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  z tytułu podatków i
opłat

0,00 2 016,08 -- 0,00 2 016,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 047,51 0,00 0,00 7 047,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 156 200,00 162 679,12 0,00 156 200,00 162 679,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek,
refundacje z PUP)

12 000,00 3 442,14 28,68 12 000,00 3 442,14 28,68 0,00 0,00 0,00
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Wpływy z różnych opłat 77 500,00 17 341,50 22,38 77 500,00 17 341,50 22,38 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie włłasnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

680 000,00 678 958,29 99,85 0,00 0,00 0,00 680 000,00 678 958,29 99,85

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 12 899,55 -- 0,00 12 899,55 0,00 0,00 0,00 --

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 877,45 0,00 0,00 877,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 7 784,70 0,00 0,00 7 784,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
(Stowarzyszenia)

0,00 4 237,40 0,00 0,00 4 237,40 0,00 0,00 0,00 0,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 400 800,00 291 757,59 72,79 75 800,00 87 757,59 115,78 325 000,00 204 000,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

60 000,00 59 599,65 99,33 60 000,00 59 599,65 99,33 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 12 000,00 24 451,57 203,76 12 000,00 24 451,57 203,76 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 190,48 190,48 100,00 190,48 190,48 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 500,00 3 272,89 93,51 3 500,00 3 272,89 93,51 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 200,00 243,00 121,50 200,00 243,00 121,50 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

325 000,00 204 000,00 62,77 0,00 0,00 0,00 325 000,00 204 000,00 0,00

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 0,00 0,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

45 620,00 2 377 571,86 5 211,69 45 620,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 0,00

750 ADMINISTRACJA PULICZNA 9 520,00 0,00 0,00 9 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych.

9 520,00 0,00 0,00 9 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 0,00 2 377 571,86 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 --

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -
Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego 

0,00 2 377 571,86 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 --

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 100,00 0,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów
publicznych

36 100,00 0,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 0,00 0,00 --

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI

37 538 474,25 37 125 511,85 98,90 37 538 474,25 37 125 511,85 98,90 0,00 0,00 0,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego

14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 406 974,74 346 228,09 85,07 406 974,74 346 228,09 85,07 0,00 0,00 0,00

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

406 974,74 346 228,09 85,07 406 974,74 346 228,09 85,07 0,00 0,00 0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

235 142,00 230 208,85 97,90 235 142,00 230 208,85 97,90 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

235 142,00 230 208,85 97,90 235 142,00 230 208,85 97,90 0,00 0,00 0,00

752 Obrona Narodowa 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 228 482,13 225 812,73 98,83 228 482,13 225 812,73 98,83 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

228 482,13 225 812,73 98,83 228 482,13 225 812,73 98,83 0,00 0,00 0,00

851 OCHRONA ZDROWIA 8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubeszpieczenia zdrowotnego

8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 84 296,39 79 945,67 94,84 84 296,39 79 945,67 94,84 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

84 296,39 79 945,67 94,84 84 296,39 79 945,67 94,84 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 

3 388 232,49 3 229 260,13 95,31 3 388 232,49 3 229 260,13 95,31 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 067 463,00 1 059 343,28 99,24 1 067 463,00 1 059 343,28 99,24 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

1 067 463,00 1 059 343,28 99,24 1 067 463,00 1 059 343,28 99,24 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 2 179 073,00 2 044 834,91 93,84 2 179 073,00 2 044 834,91 93,84 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 179 073,00 2 044 834,91 93,84 2 179 073,00 2 044 834,91 93,84 0,00 0,00 0,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 536,49 14 921,94 47,32 31 536,49 14 921,94 32,02 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów 31 536,49 14 921,94 47,32 31 536,49 14 921,94 32,02 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

24 439,00 7 824,45 32,02 24 439,00 7 824,45 32,02 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych

7 097,49 7 097,49 100,00 7 097,49 7 097,49 100,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 110 160,00 110 160,00 100,00 110 160,00 110 160,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 160,00 110 160,00 100,00 110 160,00 110 160,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Cmentarze 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE Z POWIATU 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Obrona cywilna 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego 

1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 9 607 208,25 19 091 484,75 198,72 9 607 208,25 19 091 484,75 198,72 0,00 0,00 0,00

Przychody jst z wynikającyhc z rozliczenia środków określonych w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

1 290 293,90 1 647 727,58 127,70 1 290 293,90 1 647 727,58 127,70 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe (obligacje) 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 8 316 914,35 17 443 757,17 209,74 8 316 914,35 17 443 757,17 209,74 0,00 0,00 0,00

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 201 004 912,91 203 918 452,78 101,45 154 138 151,75 158 189 946,80 102,63 46 866 761,16 45 728 505,98 97,57
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DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁO PLAN 2020
WYKONANIE

2020
%

WYKONANIA

PLAN
WYDATKÓW

BIEŻĄCYCH 2020

WYKONANIE
WYDATKÓW

BIEŻĄCYCH 2020

%
WYKONANIA

PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH

2020

WYKONANIE
WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH
2020

%
WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

152 576 523,65 142 545 955,74 93,43 108 049 563,76 99 834 508,89 92,40 44 526 959,89 42 711 446,85 95,92

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 115,72 92,98 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00 0,00 0,00

01030 IZBY ROLNICZE 1 200,00 1 115,72 92,98 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 200,00 1 115,72 92,98 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 1 200,00 1 115,72 92,98 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 200,00 1 115,72 92,98 1 200,00 1 115,72 92,98 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 916 566,50 35 872 458,05 97,17 7 595 886,50 7 576 270,56 99,74 29 320 680,00 28 296 187,49 96,51

60004
LOKALNY TRANSPORT

ZBIOROWY 7 134 575,50 7 134 567,50 100,00 7 127 286,50 7 127 278,50 100,00 7 289,00 7 289,00 0,00

Wydatki bieżące 7 127 286,50 7 127 278,50 100,00 7 127 286,50 7 127 278,50 100,00 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 7 124 324,00 7 124 316,00 100,00 7 124 324,00 7 124 316,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 2 962,50 2 962,50 100,00 2 962,50 2 962,50 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 2 962,50 2 962,50 100,00 2 962,50 2 962,50 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 7 289,00 7 289,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7 289,00 7 289,00 100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 289,00 7 289,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7 289,00 7 289,00 100,00

60014 100 000,00 89 590,00 89,59 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 590,00 89,59

Wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 89 590,00 89,59 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 590,00 89,59

WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.
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inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 89 590,00 89,59 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 590,00 89,59

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 478 000,00 2 343 673,80 94,58 468 000,00 448 672,06 95,87 2 010 000,00 1 895 001,74 94,28

Wydatki bieżące 468 000,00 448 672,06 95,87 468 000,00 448 672,06 95,87 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 468 000,00 448 672,06 95,87 468 000,00 448 672,06 95,87 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 468 000,00 448 672,06 95,87 468 000,00 448 672,06 95,87

Wydatki majątkowe, w tym: 2 010 000,00 1 895 001,74 94,28 0,00 0,00 0,00 2 010 000,00 1 895 001,74 94,28

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 8 000,00 215,00 8 000,00 215,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 002 000,00 1 894 786,74 94,64 0,00 2 002 000,00 1 894 786,74 94,64

60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27 203 991,00 26 304 626,75 96,69 600,00 320,00 53,33 27 203 391,00 26 304 306,75 0,00

Wydatki bieżące 600,00 320,00 53,33 600,00 320,00 53,33 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 600,00 320,00 53,33 600,00 320,00 53,33 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 27 203 391,00 26 304 306,75 96,69 0,00 0,00 0,00 27 203 391,00 26 304 306,75 96,69

inwestycje i zakupy inwestycyjne 867 028,00 867 028,00 100,00 0,00 0,00 0,00 867 028,00 867 028,00 100,00

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 26 336 363,00 25 437 278,75 96,59 0,00 0,00 0,00 26 336 363,00 25 437 278,75 96,59

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 983 152,15 8 303 454,63 92,43 1 561 772,00 1 268 836,23 81,24 7 421 380,15 7 034 618,40 94,79

70001
ZAKŁADY GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ 800 000,00 800 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00

Wydatki majątkowe, w tym: 800 000,00 800 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00

Wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 800 000,00 800 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00

70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI 568 502,00 480 061,59 84,44 503 502,00 433 416,59 86,08 65 000,00 46 645,00 71,76

Wydatki bieżące 503 502,00 433 416,59 86,08 503 502,00 433 416,59 86,08 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 503 502,00 433 416,59 86,08 503 502,00 433 416,59 86,08 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 503 502,00 433 416,59 86,08 503 502,00 433 416,59 86,08 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 65 000,00 46 645,00 71,76 0,00 0,00 0,00 65 000,00 46 645,00 71,76

inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000,00 46 645,00 71,76 0,00 65 000,00 46 645,00 71,76

70095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 7 614 650,15 7 023 393,04 92,24 1 058 270,00 835 419,64 78,94 6 556 380,15 6 187 973,40 94,38

Wydatki bieżące 1 058 270,00 835 419,64 78,94 1 058 270,00 835 419,64 78,94 0,00 0,00 0,00
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Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 1 058 270,00 835 419,64 78,94 1 058 270,00 835 419,64 78,94 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 4 697,80 4 697,80 100,00 4 697,80 4 697,80 100,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 053 572,20 830 721,84 78,85 1 053 572,20 830 721,84 78,85 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 6 556 380,15 6 187 973,40 94,38 0,00 0,00 0,00 6 556 380,15 6 187 973,40 94,38

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 14 145,00 15 000,00 14 145,00

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 6 541 380,15 6 173 828,40 94,38 0,00 6 541 380,15 6 173 828,40 94,38

710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA 289 200,00 246 490,04 85,23 229 200,00 186 495,36 81,37 60 000,00 59 994,68 0,00

71004
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO 64 000,00 41 873,00 65,43 64 000,00 41 873,00 65,43 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 64 000,00 41 873,00 65,43 64 000,00 41 873,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 64 000,00 41 873,00 65,43 64 000,00 41 873,00 65,43 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 62 000,00 41 873,00 67,54 62 000,00 41 873,00 67,54 0,00 0,00 0,00

71012
ZADANIA Z ZAKRESU
GEODEZJI I KARTOGRAFII 69 000,00 49 852,36 72,25 69 000,00 49 852,36 72,25 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 69 000,00 49 852,36 72,25 69 000,00 49 852,36 72,25 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 69 000,00 49 852,36 72,25 69 000,00 49 852,36 72,25 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 69 000,00 49 852,36 72,25 69 000,00 49 852,36 72,25

71035 CMENTARZE 156 200,00 154 764,68 99,08 96 200,00 94 770,00 98,51 60 000,00 59 994,68 0,00

Wydatki bieżące 96 200,00 94 770,00 98,51 96 200,00 94 770,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym: 96 200,00 94 770,00 98,51 96 200,00 94 770,00 98,51 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 96 200,00 94 770,00 98,51 96 200,00 94 770,00 98,51 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 60 000,00 59 994,68 99,99 0,00 0,00 0,00 60 000,00 59 994,68 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 59 994,68 99,99 0,00 0,00 0,00 60 000,00 59 994,68 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 200 507,39 11 121 652,69 91,16 12 015 507,39 10 967 849,92 91,28 185 000,00 153 802,77 83,14

75022
RADY GMIN /MIAST I MIAST NA
PRAWACH POWIATU/ 501 140,00 480 232,55 95,83 501 140,00 480 232,55 95,83 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 501 140,00 480 232,55 95,83 501 140,00 480 232,55 95,83 0,00 0,00 0,00
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świadczenia na rzecz osób
fizycznych 486 000,00 469 148,50 96,53 486 000,00 469 148,50 96,53 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 15 140,00 11 084,05 73,21 15 140,00 11 084,05 73,21 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 15 140,00 11 084,05 73,21 15 140,00 11 084,05 73,21 0,00 0,00 0,00

75023
URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST
NA PRAWACH POWIATU/ 10 796 097,39 9 822 709,28 90,98 10 611 097,39 9 668 906,51 91,12 185 000,00 153 802,77 83,14

Wydatki bieżące 10 611 097,39 9 668 906,51 91,12 10 611 097,39 9 668 906,51 91,12 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 37 000,00 32 275,75 87,23 37 000,00 32 275,75 87,23 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 10 574 097,39 9 636 630,76 91,13 10 574 097,39 9 636 630,76 91,13 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 8 075 694,00 7 491 883,12 92,77 8 075 694,00 7 491 883,12 92,77 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 2 498 403,39 2 144 747,64 85,84 2 498 403,39 2 144 747,64 85,84 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 185 000,00 153 802,77 83,14 0,00 0,00 0,00 185 000,00 153 802,77 83,14

inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 000,00 153 802,77 83,14 0,00 0,00 0,00 185 000,00 153 802,77 83,14

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 123 800,00 107 456,36 86,80 123 800,00 107 456,36 86,80 983 769,74 969 599,37 0,00

Wydatki bieżące 123 800,00 107 456,36 86,80 123 800,00 107 456,36 86,80 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 123 800,00 107 456,36 86,80 123 800,00 107 456,36 86,80 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 123 800,00 107 456,36 86,80 123 800,00 107 456,36 86,80 0,00 0,00 0,00

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 779 470,00 711 254,50 91,25 779 470,00 711 254,50 91,25 0,00 0,00 --

Wydatki bieżące 779 470,00 711 254,50 91,25 779 470,00 711 254,50 91,25 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 500 000,00 480 823,00 500 000,00 480 823,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 61 800,00 44 401,00 71,85 61 800,00 44 401,00 71,85 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 217 670,00 186 030,50 85,46 217 670,00 186 030,50 85,46 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 21 370,00 18 813,00 88,03 21 370,00 18 813,00 88,03 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 196 300,00 167 217,50 85,18 196 300,00 167 217,50 85,18 0,00 0,00 0,00
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754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻ 2 098 186,00 1 868 684,05 89,06 1 951 906,00 1 725 686,80 88,41 146 280,00 142 997,25 97,76

75412
OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE 185 964,04 184 280,79 99,09 89 684,04 89 684,04 100,00 96 280,00 94 596,75 0,00

Wydatki bieżące 89 684,04 89 684,04 100,00 89 684,04 89 684,04 100,00 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 81 000,00 81 000,00 100,00 81 000,00 81 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 8 684,04 8 684,04 8 684,04 8 684,04 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 96 280,00 94 596,75 98,25 0,00 0,00 0,00 96 280,00 94 596,75 98,25

inwestycje i zakupy inwestycyjne 96 280,00 94 596,75 98,25 0,00 0,00 0,00 96 280,00 94 596,75 98,25

75414 OBRONA CYWILNA 29 315,96 27 754,88 94,67 29 315,96 27 754,88 0,00 0,00 0,00 --

Wydatki bieżące 29 315,96 27 754,88 94,67 29 315,96 27 754,88 94,67 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 29 315,96 27 754,88 94,67 29 315,96 27 754,88 94,67 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 29 315,96 27 754,88 94,67 29 315,96 27 754,88 94,67 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

inwestycje i zakupy inwestycyjne -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

75416 STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ 1 616 976,00 1 421 436,88 87,91 1 616 976,00 1 421 436,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 616 976,00 1 421 436,88 87,91 1 616 976,00 1 421 436,88 87,91 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 87 000,00 53 779,19 61,82 87 000,00 53 779,19 61,82 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 529 976,00 1 367 657,69 89,39 1 529 976,00 1 367 657,69 89,39 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 347 176,00 1 249 236,94 92,73 1 347 176,00 1 249 236,94 92,73 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 182 800,00 118 420,75 64,78 182 800,00 118 420,75 64,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

inwestycje i zakupy inwestycyjne -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 160 000,00 144 319,68 90,20 160 000,00 144 319,68 90,20 50 000,00 48 400,50 96,80

Wydatki bieżące 160 000,00 144 319,68 90,20 160 000,00 144 319,68 90,20 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 160 000,00 144 319,68 90,20 160 000,00 144 319,68 90,20 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 160 000,00 144 319,68 90,20 160 000,00 144 319,68 90,20 0,00 0,00 0,00

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105 930,00 90 891,82 85,80 55 930,00 42 491,32 75,97 50 000,00 48 400,50 96,80

Wydatki bieżące 55 930,00 42 491,32 75,97 55 930,00 42 491,32 75,97 0,00 0,00 0,00
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Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 55 930,00 42 491,32 75,97 55 930,00 42 491,32 75,97 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 55 930,00 42 491,32 75,97 55 930,00 42 491,32 75,97 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 48 400,50 96,80 0,00 0,00 0,00 50 000,00 48 400,50 96,80

inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 48 400,50 96,80 0,00 0,00 0,00 50 000,00 48 400,50 96,80

757
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO 788 000,00 679 345,99 86,21 788 000,00 679 345,99 86,21 0,00 0,00 0,00

75702

OBSŁUGA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ,
KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZALICZANYCH DO TYTUŁU
DŁUŻNEGO - KREDYTY I
POŻYCZKI 788 000,00 679 345,99 86,21 788 000,00 679 345,99 86,21 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 788 000,00 679 345,99 86,21 788 000,00 679 345,99 86,21 0,00 0,00 0,00

obsługa długu 788 000,00 679 345,99 86,21 788 000,00 679 345,99 86,21 0,00 0,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 226 000,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38 683 051,81 35 851 485,73 92,68 37 674 282,07 34 881 886,36 92,59 1 008 769,74 969 599,37 96,12

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 22 139 992,22 21 552 578,17 97,35 21 156 222,48 20 582 978,80 97,29 983 769,74 969 599,37 98,56

Wydatki bieżące 21 156 222,48 20 582 978,80 97,29 21 156 222,48 20 582 978,80 97,29 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 172 267,91 160 419,00 93,12 172 267,91 160 419,00 93,12 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 3 400,00 1 884,93 3 400,00 1 884,93 55,44

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 404 883,45 213 020,55 52,61 404 883,45 213 020,55 52,61 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 20 575 671,12 20 207 654,32 98,21 20 575 671,12 20 207 654,32 98,21 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 17 331 563,81 17 154 633,22 98,98 17 331 563,81 17 154 633,22 98,98 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 3 244 107,31 3 053 021,10 94,11 3 244 107,31 3 053 021,10 94,11 0,00 0,00 0,00
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Wydatki majątkowe, w tym: 983 769,74 969 599,37 98,56 0,00 0,00 0,00 983 769,74 969 599,37 98,56

inwestycje i zakupy inwestycyjne 983 769,74 969 599,37 98,56 0,00 0,00 0,00 983 769,74 969 599,37 98,56

80104 PRZEDSZKOLA 11 464 120,95 10 463 885,45 91,28 11 464 120,95 10 463 885,45 91,28 0,00 0,00 --

Wydatki bieżące 11 464 120,95 10 463 885,45 91,28 11 464 120,95 10 463 885,45 91,28 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 37 031,42 32 023,11 86,48 37 031,42 32 023,11 86,48 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 570 000,00 569 627,89 99,93 570 000,00 569 627,89 99,93

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 10 857 089,53 9 862 234,45 90,84 10 857 089,53 9 862 234,45 90,84 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 7 762 573,89 7 575 471,98 97,59 7 762 573,89 7 575 471,98 97,59 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 3 094 515,64 2 286 762,47 73,90 3 094 515,64 2 286 762,47 73,90 0,00 0,00 0,00

80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO
SZKÓŁ 229 200,00 147 506,70 64,36 229 200,00 147 506,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 229 200,00 147 506,70 64,36 229 200,00 147 506,70 64,36 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 229 200,00 147 506,70 64,36 229 200,00 147 506,70 64,36 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 26 000,00 12 918,37 49,69 26 000,00 12 918,37 49,69 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 203 200,00 134 588,33 66,23 203 200,00 134 588,33 66,23 0,00 0,00 0,00

80146
DOKSZTAŁCANIE I
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 102 905,00 82 364,79 80,04 102 905,00 82 364,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 102 905,00 82 364,79 80,04 102 905,00 82 364,79 80,04 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 102 905,00 82 364,79 80,04 102 905,00 82 364,79 80,04 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 102 905,00 82 364,79 80,04 102 905,00 82 364,79 80,04 0,00 0,00 0,00

80148
STOŁÓWKI SZKOLNE I
PRZEDSZKOLNE 2 635 278,31 1 673 083,78 63,49 2 635 278,31 1 673 083,78 63,49 0,00 0,00 --

Wydatki bieżące 2 635 278,31 1 673 083,78 63,49 2 635 278,31 1 673 083,78 63,49 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 6 660,00 5 435,55 6 660,00 5 435,55 81,61

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 2 628 618,31 1 667 648,23 63,44 2 628 618,31 1 667 648,23 63,44 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 188 471,51 1 157 083,22 97,36 1 188 471,51 1 157 083,22 97,36 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 440 146,80 510 565,01 35,45 1 440 146,80 510 565,01 35,45 0,00 0,00 0,00
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80149

REALIZACJA ZADAŃ
WYMAGAJACYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD
PRACY DLA DZIECI W
PRZEDSZKOLACH,
ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH
WYCHOWANIA
PRZDSZKOLNEGO 201 403,37 187 968,11 93,33 201 403,37 187 968,11 93,33 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 201 403,37 187 968,11 93,33 201 403,37 187 968,11 93,33 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 201 403,37 187 968,11 93,33 201 403,37 187 968,11 93,33 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 201 403,37 187 968,11 93,33 201 403,37 187 968,11 93,33 0,00 0,00 0,00

80150

REALIZACJA ZADAŃ
WYMAGAJACYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD
PRACY DLA DZIECI W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJACH, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,
LICEACH PROFILOWANYCH I
SZKOŁACH ZAWODOWYCH
ORAZ SZKOŁACH
ARTYSTYCZNYCHI 1 638 470,64 1 614 448,56 98,53 1 638 470,64 1 614 448,56 98,53 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 638 470,64 1 614 448,56 98,53 1 638 470,64 1 614 448,56 98,53 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 637 470,64 1 613 448,56 98,53 1 637 470,64 1 613 448,56 98,53 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 620 470,64 1 607 133,53 99,18 1 620 470,64 1 607 133,53 99,18

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 17 000,00 6 315,03 37,15 17 000,00 6 315,03 37,15
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80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM
PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH 1 081,00 939,09 86,87 1 081,00 939,09 86,87 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 081,00 939,09 86,87 1 081,00 939,09 86,87 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 081,00 939,09 86,87 1 081,00 939,09 86,87 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 081,00 939,09 86,87 1 081,00 939,09 86,87

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 270 600,32 128 711,08 47,57 245 600,32 128 711,08 52,41 25 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 245 600,32 128 711,08 52,41 245 600,32 128 711,08 52,41 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 195 515,32 110 497,42 56,52 195 515,32 110 497,42 56,52 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 45 085,00 18 213,66 40,40 45 085,00 18 213,66 40,40 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 11 500,00 1 700,00 14,78 11 500,00 1 700,00 14,78 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 33 585,00 16 513,66 49,17 33 585,00 16 513,66 49,17 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

-- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

851 OCHRONA ZDROWIA 1 224 200,00 961 226,63 78,52 909 200,00 646 226,63 71,08 315 000,00 315 000,00 100,00

85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 17 000,00 7 136,90 41,98 17 000,00 7 136,90 41,98 0,00 0,00

Wydatki bieżące 17 000,00 7 136,90 41,98 17 000,00 7 136,90 41,98 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 17 000,00 7 136,90 41,98 17 000,00 7 136,90 41,98 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 7 000,00 2 742,20 39,17 7 000,00 2 742,20 39,17

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 10 000,00 4 394,70 43,95 10 000,00 4 394,70 43,95 0,00 0,00 0,00

85154
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI 783 000,00 536 994,78 68,58 783 000,00 536 994,78 68,58 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 783 000,00 536 994,78 68,58 783 000,00 536 994,78 68,58 0,00 0,00 0,00
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dotacje na zadania bieżące 230 000,00 177 877,69 230 000,00 177 877,69 77,34 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2 500,00 1 117,80 2 500,00 1 117,80 44,71 0,00 0,00 0,00

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 59 227,68 46 740,43 59 227,68 46 740,43 78,92 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 491 272,32 311 258,86 63,36 491 272,32 311 258,86 63,36 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 194 612,32 74 580,03 38,32 194 612,32 74 580,03 38,32 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 296 660,00 236 678,83 79,78 296 660,00 236 678,83 79,78 0,00 0,00 0,00

85158 IZBY WYTRZEŹWIEN 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

85195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 324 200,00 317 094,95 97,81 9 200,00 2 094,95 22,77 315 000,00 315 000,00 0,00

Wydatki bieżące 9 200,00 2 094,95 22,77 9 200,00 2 094,95 22,77 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 9 200,00 2 094,95 22,77 9 200,00 2 094,95 22,77 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 4 600,00 1 920,00 41,74 4 600,00 1 920,00 41,74

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 4 600,00 174,95 3,80 4 600,00 174,95 3,80 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 315 000,00 315 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 315 000,00 315 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 100,00

852 POMOC SPOŁECZNA 16 742 868,33 15 538 294,19 92,81 16 742 868,33 15 538 294,19 92,81 0,00 0,00 --

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2 770 790,34 2 665 542,74 96,20 2 770 790,34 2 665 542,74 96,20 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 2 770 790,34 2 665 542,74 96,20 2 770 790,34 2 665 542,74 96,20 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 237 998,34 160 001,51 67,23 237 998,34 160 001,51 67,23 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 2 529 792,00 2 505 541,23 99,04 2 529 792,00 2 505 541,23 99,04 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 604 353,00 1 597 304,50 99,56 1 604 353,00 1 597 304,50 99,56 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 925 439,00 908 236,73 98,14 925 439,00 908 236,73 98,14 0,00 0,00 0,00
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85205

ZADANIA W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE 189 414,00 186 492,38 98,46 189 414,00 186 492,38 98,46 0,00 0,00

Wydatki bieżące 189 414,00 186 492,38 98,46 189 414,00 186 492,38 98,46 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1 800,00 1 584,24 88,01 1 800,00 1 584,24 88,01 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 187 614,00 184 908,14 98,56 187 614,00 184 908,14 98,56 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 177 263,00 176 370,33 99,50 177 263,00 176 370,33 99,50 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 10 351,00 8 537,81 82,48 10 351,00 8 537,81 82,48 0,00 0,00 0,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z
POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 74 728,00 71 005,37 95,02 74 728,00 71 005,37 95,02 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 74 728,00 71 005,37 95,02 74 728,00 71 005,37 95,02 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 74 728,00 71 005,37 95,02 74 728,00 71 005,37 95,02 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 74 728,00 71 005,37 95,02 74 728,00 71 005,37 95,02 0,00 0,00 0,00

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE 3 783 634,00 3 736 102,53 98,74 3 783 634,00 3 736 102,53 98,74 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 3 783 634,00 3 736 102,53 98,74 3 783 634,00 3 736 102,53 98,74 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1 007 634,00 978 935,18 97,15 1 007 634,00 978 935,18 97,15 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 2 776 000,00 2 757 167,35 99,32 2 776 000,00 2 757 167,35 99,32 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 2 776 000,00 2 757 167,35 99,32 2 776 000,00 2 757 167,35 99,32 0,00 0,00 0,00

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 1 301 396,00 1 300 400,15 99,92 0,00 0,00 0,00
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85216 ZASIŁKI STAŁE 821 207,00 804 186,86 97,93 821 207,00 804 186,86 97,93 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 821 207,00 804 186,86 97,93 821 207,00 804 186,86 97,93 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 821 207,00 804 186,86 821 207,00 804 186,86 97,93 0,00 0,00 0,00

85219
OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ 5 383 798,00 5 195 204,68 96,50 5 383 798,00 5 195 204,68 96,50 0,00 0,00 --

Wydatki bieżące 5 383 798,00 5 195 204,68 96,50 5 383 798,00 5 195 204,68 96,50 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 27 500,00 23 892,06 27 500,00 23 892,06 86,88 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 5 356 298,00 5 171 312,62 96,55 5 356 298,00 5 171 312,62 96,55 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 4 463 167,00 4 322 837,87 96,86 4 463 167,00 4 322 837,87 96,86

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 893 131,00 848 474,75 95,00 893 131,00 848 474,75 95,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE 670 757,00 638 304,29 95,16 670 757,00 638 304,29 95,16 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 670 757,00 638 304,29 95,16 670 757,00 638 304,29 95,16 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 670 757,00 638 304,29 95,16 670 757,00 638 304,29 95,16 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 133 411,00 132 163,44 99,06 133 411,00 132 163,44 99,06 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 537 346,00 506 140,85 94,19 537 346,00 506 140,85 94,19 0,00 0,00 0,00

85230
POMOC W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA 390 000,00 377 557,46 96,81 390 000,00 377 557,46 96,81 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 390 000,00 377 557,46 96,81 390 000,00 377 557,46 96,81 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 390 000,00 377 557,46 96,81 390 000,00 377 557,46 96,81 0,00 0,00 0,00

85295 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 1 357 143,99 563 497,73 41,52 1 357 143,99 563 497,73 41,52 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 357 143,99 563 497,73 41,52 1 357 143,99 563 497,73 41,52 0,00 0,00 0,00

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 1 168 611,99 483 124,26 41,34 1 168 611,99 483 124,26 41,34 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 188 532,00 80 373,47 42,63 188 532,00 80 373,47 42,63 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 112 232,00 21 462,71 19,12 112 232,00 21 462,71 19,12

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 76 300,00 58 910,76 77,21 76 300,00 58 910,76 77,21 0,00 0,00 0,00
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854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 1 673 394,47 1 257 293,50 75,13 1 673 394,47 1 257 293,50 75,13 0,00 0,00 0,00

85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 264 357,98 1 228 115,44 97,13 1 264 357,98 1 228 115,44 97,13 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 264 357,98 1 228 115,44 97,13 1 264 357,98 1 228 115,44 97,13 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2 550,00 2 000,00 78,43 2 550,00 2 000,00 78,43 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 261 807,98 1 226 115,44 97,17 1 261 807,98 1 226 115,44 97,17 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 193 675,61 1 163 230,16 97,45 1 193 675,61 1 163 230,16 97,45 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 68 132,37 62 885,28 92,30 68 132,37 62 885,28 92,30 0,00 0,00 0,00

85412

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE
FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A
TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 350 200,00 0,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 350 200,00 0,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 350 200,00 0,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 350 200,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415
POMOC MATERIALNA DLA
UCZNIÓW 46 536,49 16 878,06 36,27 46 536,49 16 878,06 36,27 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 46 536,49 16 878,06 36,27 46 536,49 16 878,06 36,27 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 46 536,49 16 878,06 36,27 46 536,49 16 878,06 36,27 0,00 0,00 0,00

85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 300,00 12 300,00 100,00 12 300,00 12 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 12 300,00 12 300,00 100,00 12 300,00 12 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 12 300,00 12 300,00 100,00 12 300,00 12 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 3 128 664,00 2 768 121,41 88,48 3 128 664,00 2 768 121,41 88,48 0,00 0,00 0,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 45 478,00 42 588,22 93,65 45 478,00 42 588,22 93,65 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 45 478,00 42 588,22 93,65 45 478,00 42 588,22 93,65 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 1 800,00 886,54 49,25 1 800,00 886,54 49,25 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 43 678,00 41 701,68 95,48 43 678,00 41 701,68 95,48 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 38 100,00 37 498,37 98,42 38 100,00 37 498,37 98,42 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 5 578,00 4 203,31 75,36 5 578,00 4 203,31 75,36 0,00 0,00 0,00
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85505
TWORZENIE I
FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 1 594 890,00 1 283 200,24 80,46 1 594 890,00 1 283 200,24 80,46 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 594 890,00 1 283 200,24 80,46 1 594 890,00 1 283 200,24 80,46 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 4 000,00 3 084,08 77,10 4 000,00 3 084,08 77,10 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 72 000,00 31 800,00 44,17 72 000,00 31 800,00 44,17 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 522 890,00 1 251 400,24 82,17 1 522 890,00 1 251 400,24 82,17 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 113 423,00 985 786,67 88,54 1 113 423,00 985 786,67 88,54 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 409 467,00 265 613,57 64,87 409 467,00 265 613,57 64,87 0,00 0,00 0,00

85508 RODZINY ZASTĘPCZE 320 000,00 316 103,60 98,78 320 000,00 316 103,60 98,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 320 000,00 316 103,60 98,78 320 000,00 316 103,60 98,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 320 000,00 316 103,60 98,78 320 000,00 316 103,60 98,78 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 320 000,00 316 103,60 98,78 320 000,00 316 103,60 98,78 0,00 0,00 0,00

85510

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH 1 168 296,00 1 126 229,35 96,40 1 168 296,00 1 126 229,35 96,40 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 168 296,00 1 126 229,35 96,40 1 168 296,00 1 126 229,35 96,40 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2 700,00 2 316,89 85,81 2 700,00 2 316,89 85,81 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 165 596,00 1 123 912,46 96,42 1 165 596,00 1 123 912,46 96,42 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 189 350,00 181 786,86 96,01 189 350,00 181 786,86 96,01 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 976 246,00 942 125,60 96,50 976 246,00 942 125,60 96,50 0,00 0,00 0,00

900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA 19 018 023,00 18 089 588,14 95,12 16 192 423,00 15 319 671,61 94,61 2 825 600,00 2 769 916,53 0,00

90002 GOSPODARKA ODPADAMI 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 0,00 0,00

Wydatki bieżące 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 7 919 270,00 7 864 608,48 99,31 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 283 270,00 269 833,72 95,26 283 270,00 269 833,72 95,26 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 7 636 000,00 7 594 774,76 99,46 7 636 000,00 7 594 774,76 99,46 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00
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inwestycje i zakupy inwestycyjne -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 114 000,00 96 017,61 84,23 114 000,00 96 017,61 84,23 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 114 000,00 96 017,61 84,23 114 000,00 96 017,61 84,23 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 114 000,00 96 017,61 84,23 114 000,00 96 017,61 84,23 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 114 000,00 96 017,61 84,23 114 000,00 96 017,61 84,23 0,00 0,00 0,00

90004
UTRZYMANIE ZIELENI W
MIASTACH I GMINACH 1 435 600,00 1 381 686,03 96,24 908 000,00 871 809,55 96,01 527 600,00 509 876,48

Wydatki bieżące 908 000,00 871 809,55 96,01 908 000,00 871 809,55 96,01 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 908 000,00 871 809,55 96,01 908 000,00 871 809,55 96,01 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 908 000,00 871 809,55 96,01 908 000,00 871 809,55 96,01 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 527 600,00 509 876,48 96,64 0,00 0,00 0,00 527 600,00 509 876,48 96,64

inwestycje i zakupy inwestycyjne 527 600,00 509 876,48 96,64 0,00 0,00 0,00 527 600,00 509 876,48 96,64

90005

OCHRONA POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO I
KLIMATU 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91 0,00 0,00 0,00 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91

Wydatki majątkowe, w tym: 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91 0,00 0,00 0,00 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91 0,00 0,00 0,00 1 198 000,00 1 196 934,46 99,91

90015
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I
DRÓG 1 447 000,00 1 267 600,09 87,60 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 50 000,00 49 870,20 0,00

Wydatki bieżące 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 1 397 000,00 1 217 729,89 87,17 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 49 870,20 99,74 0,00 0,00 0,00 50 000,00 49 870,20 99,74

inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 49 870,20 99,74 0,00 0,00 0,00 50 000,00 49 870,20 99,74

90017
ZAKŁADY GOSPODARKI
KOMUNALNEJ 6 035 248,00 5 499 009,54 91,11 5 635 248,00 5 104 693,21 90,59 400 000,00 394 316,33 98,58

Wydatki bieżące 5 635 248,00 5 104 693,21 90,59 5 635 248,00 5 104 693,21 90,59 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 105 000,00 77 856,22 74,15 105 000,00 77 856,22 74,15 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 5 530 248,00 5 026 836,99 90,90 5 530 248,00 5 026 836,99 90,90 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 4 029 000,00 3 589 978,45 89,10 4 029 000,00 3 589 978,45 89,10 0,00 0,00 0,00
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wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 501 248,00 1 436 858,54 95,71 1 501 248,00 1 436 858,54 95,71 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 400 000,00 394 316,33 98,58 0,00 0,00 0,00 400 000,00 394 316,33 98,58

inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 394 316,33 98,58 0,00 0,00 0,00 400 000,00 394 316,33 98,58

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 868 905,00 783 731,93 90,20 218 905,00 164 812,87 75,29 650 000,00 618 919,06 95,22

Wydatki bieżące 218 905,00 164 812,87 75,29 218 905,00 164 812,87 75,29 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 105 000,00 104 400,00 99,43 105 000,00 104 400,00 99,43

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 113 905,00 60 412,87 53,04 113 905,00 60 412,87 53,04 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 113 905,00 60 412,87 53,04 113 905,00 60 412,87 53,04 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 650 000,00 618 919,06 95,22 0,00 0,00 0,00 650 000,00 618 919,06 95,22

inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 594 934,06 99,16 0,00 0,00 0,00 600 000,00 594 934,06 99,16

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 50 000,00 23 985,00 47,97 0,00 0,00 0,00 50 000,00 23 985,00 47,97

921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 787 290,00 4 439 146,09 92,73 4 315 040,00 4 048 866,41 93,83 472 250,00 390 279,68 82,64

92105
POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE KULTURY 543 040,00 301 751,06 55,57 498 040,00 266 168,86 53,44 45 000,00 35 582,20 79,07

Wydatki bieżące 498 040,00 266 168,86 53,44 498 040,00 266 168,86 53,44 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 36 000,00 17 016,20 47,27 36 000,00 17 016,20 47,27 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 462 040,00 249 152,66 53,92 462 040,00 249 152,66 53,92 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 55 310,00 37 078,39 67,04 55 310,00 37 078,39 67,04 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 406 730,00 212 074,27 52,14 406 730,00 212 074,27 52,14 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 45 000,00 35 582,20 79,07 0,00 0,00 0,00 45 000,00 35 582,20 79,07

inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 35 582,20 79,07 0,00 0,00 0,00 45 000,00 35 582,20 79,07

92116 BIBLIOTEKI 2 732 000,00 2 710 289,88 99,21 2 472 000,00 2 467 397,55 99,81 260 000,00 242 892,33 0,00

Wydatki bieżące 2 472 000,00 2 467 397,55 99,81 2 472 000,00 2 467 397,55 99,81 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 2 472 000,00 2 467 397,55 99,81 2 472 000,00 2 467 397,55 99,81 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 260 000,00 242 892,33 93,42 0,00 0,00 -- 260 000,00 242 892,33 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 260 000,00 242 892,33 93,42 0,00 0,00 -- 260 000,00 242 892,33 0,00

92118 MUZEA 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 1 345 000,00 1 315 300,00 97,79 0,00 0,00 0,00
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92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 167 250,00 111 805,15 66,85 0,00 0,00 0,00 167 250,00 111 805,15 66,85

Wydatki majątkowe, w tym: 167 250,00 111 805,15 66,85 0,00 0,00 0,00 167 250,00 111 805,15 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00 0,00 0,00

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 111 900,00 111 805,15 99,92 0,00 0,00 0,00 111 900,00 111 805,15 99,92

926 KULTURA FIZYCZNA 5 816 220,00 5 547 598,88 95,38 3 044 220,00 2 968 548,20 97,51 2 772 000,00 2 579 050,68 93,04

92601 OBIEKTY SPORTOWE 2 272 000,00 2 239 591,37 98,57 0,00 0,00 -- 2 272 000,00 2 239 591,37 98,57

Wydatki majątkowe, w tym: 2 272 000,00 2 239 591,37 98,57 0,00 0,00 0,00 2 272 000,00 2 239 591,37 98,57

wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 772 000,00 739 591,37 95,80 0,00 0,00 0,00 772 000,00 739 591,37 95,80

92604
INSTYTUCJE KULTURY
FIZYCZNEJ 3 146 220,00 2 940 528,93 93,46 2 646 220,00 2 601 069,62 98,29 500 000,00 339 459,31 67,89

Wydatki bieżące 2 646 220,00 2 601 069,62 98,29 2 646 220,00 2 601 069,62 98,29 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 5 300,00 5 280,22 99,63 5 300,00 5 280,22 99,63 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 2 640 920,00 2 595 789,40 98,29 2 640 920,00 2 595 789,40 98,29 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 1 209 950,00 1 196 322,10 98,87 1 209 950,00 1 196 322,10 98,87 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 430 970,00 1 399 467,30 97,80 1 430 970,00 1 399 467,30 97,80 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 500 000,00 339 459,31 67,89 0,00 0,00 0,00 500 000,00 339 459,31 67,89

na programy finansowane z
udziałem środków, o których

mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 500 000,00 339 459,31 67,89 0,00 0,00 0,00 500 000,00 339 459,31 67,89

92695 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 398 000,00 367 478,58 92,33 398 000,00 367 478,58 92,33 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 398 000,00 367 478,58 92,33 398 000,00 367 478,58 92,33 0,00 0,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 388 000,00 367 078,58 94,61 388 000,00 367 078,58

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 10 000,00 400,00 4,00 10 000,00 400,00 4,00 0,00 0,00 0,00

DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁO PLAN 2020
WYKONANIE

2020
%

WYKONANIA

PLAN
WYDATKÓW

BIEŻĄCYCH 2020

WYKONANIE
WYDATKÓW

BIEŻĄCYCH 2020

%
WYKONANIA

PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH

2020

WYKONANIE
WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH
2020

%
WYKONANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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37 538 474,25 37 125 388,10 98,90 37 538 474,25 37 125 388,10 98,90 0,00 0,00 0,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

01095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 14 170,98 14 170,98 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 14 170,98 14 170,98 100,00 14 170,98 14 170,98 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 406 974,74 346 228,09 85,07 406 974,74 346 228,09 85,07 0,00 0,00 0,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 384 149,74 328 903,09 85,62 384 149,74 328 903,09 85,62 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 384 149,74 328 903,09 85,62 384 149,74 328 903,09 85,62 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 384 149,74 328 903,09 85,62 384 149,74 328 903,09 85,62 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 383 794,74 328 548,09 85,61 383 794,74 328 548,09 85,61 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 355,00 355,00 100,00 355,00 355,00 100,00 0,00 0,00 0,00

75056 SPIS POWSZECHNY I INNE 22 825,00 17 325,00 75,90 22 825,00 17 325,00 75,90 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 22 825,00 17 325,00 75,90 22 825,00 17 325,00 75,90 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 21 839,00 16 339,00 74,82 21 839,00 16 339,00 74,82

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 986,00 986,00 100,00 986,00 986,00 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 986,00 986,00 100,00 986,00 986,00 100,00 0,00 0,00 0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 235 142,00 230 208,85 97,90 235 142,00 230 208,85 97,90 0,00 0,00 0,00

75101

URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA 6 900,00 6 892,11 99,89 6 900,00 6 892,11 99,89 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 6 900,00 6 892,11 99,89 6 900,00 6 892,11 99,89 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 6 900,00 6 892,11 99,89 6 900,00 6 892,11 99,89 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 6 900,00 6 892,11 99,89 6 900,00 6 892,11 99,89 0,00 0,00 0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
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75109

WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ 228 242,00 223 316,74 97,84 228 242,00 223 316,74 97,84 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 228 242,00 223 316,74 97,84 228 242,00 223 316,74 97,84 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 141 800,00 141 240,00 99,61 141 800,00 141 240,00 99,61 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 86 442,00 82 076,74 94,95 86 442,00 82 076,74 94,95 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 65 313,00 64 883,07 99,34 65 313,00 64 883,07 99,34 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 21 129,00 17 193,67 81,37 21 129,00 17 193,67 81,37 0,00 0,00 0,00

752 OBRONA NARODOWA 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212
POZOSTAŁE WYDATKI
OBRONNE 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 228 482,13 225 688,98 98,78 228 482,13 225 688,98 98,78

80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM
PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH 228 482,13 225 688,98 98,78 228 482,13 225 688,98 98,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 228 482,13 225 688,98 98,78 228 482,13 225 688,98 98,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 228 482,13 225 688,98 98,78 228 482,13 225 688,98 98,78 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 228 482,13 225 688,98 98,78 228 482,13 225 688,98 98,78 0,00 0,00 0,00

851 OCHRONA ZDROWIA 8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

85195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 8 828,01 7 839,78 88,81 8 828,01 7 839,78 88,81 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 5 025,51 4 329,78 86,16 5 025,51 4 329,78 86,16 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 3 802,50 3 510,00 92,31 3 802,50 3 510,00 92,31 0,00 0,00 0,00
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852 POMOC SPOŁECZNA 84 296,39 79 945,67 94,84 84 296,39 79 945,67 94,84 0,00 0,00 0,00

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 7 459,39 6 294,12 84,38 7 459,39 6 294,12 84,38 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 7 313,13 6 170,71 84,38 7 313,13 6 170,71 84,38 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 7 313,13 6 170,71 84,38 7 313,13 6 170,71 84,38 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 146,26 123,41 84,38 146,26 123,41 84,38 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 146,26 123,41 84,38 146,26 123,41 84,38 0,00 0,00 0,00

85219
OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ 55 552,00 55 551,55 100,00 55 552,00 55 551,55 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 55 552,00 55 551,55 100,00 55 552,00 55 551,55 100,00 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 54 731,00 54 730,59 54 731,00 54 730,59 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 821,00 820,96 100,00 821,00 820,96 100,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 821,00 820,96 100,00 821,00 820,96 100,00 0,00 0,00 0,00

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE 21 285,00 18 100,00 85,04 21 285,00 18 100,00 85,04 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 21 285,00 18 100,00 85,04 21 285,00 18 100,00 85,04 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 21 285,00 18 100,00 85,04 21 285,00 18 100,00 85,04 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 21 285,00 18 100,00 85,04 21 285,00 18 100,00 85,04 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 36 560 280,00 36 221 305,75 99,07 0,00 0,00 0,00

85501
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE 27 216 023,00 27 145 026,27 99,74 27 216 023,00 27 145 026,27 99,74 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 27 216 023,00 27 145 026,27 99,74 27 216 023,00 27 145 026,27 99,74 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 26 986 637,00 26 916 973,58 99,74 26 986 637,00 26 916 973,58 99,74 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 229 386,00 228 052,69 99,42 229 386,00 228 052,69 99,42 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 204 102,00 204 102,00 100,00 204 102,00 204 102,00 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 25 284,00 23 950,69 94,73 25 284,00 23 950,69 94,73 0,00 0,00 0,00
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85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO 8 319 163,00 8 086 412,75 97,20 8 319 163,00 8 086 412,75 97,20 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 8 319 163,00 8 086 412,75 97,20 8 319 163,00 8 086 412,75 97,20 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 7 729 891,00 7 511 479,77 97,17 7 729 891,00 7 511 479,77 97,17 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 589 272,00 574 932,98 97,57 589 272,00 574 932,98 97,57 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 589 272,00 574 932,98 97,57 589 272,00 574 932,98 97,57 0,00 0,00 0,00

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 637,00 449,27 70,53 637,00 449,27 70,53 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 637,00 449,27 70,53 637,00 449,27 70,53 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 637,00 449,27 70,53 637,00 449,27 70,53 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 637,00 449,27 70,53 637,00 449,27 70,53 0,00 0,00 0,00

85513

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
ORAZ ZA OSOBY
POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA
OPIEKUNÓW 63 457,00 58 877,46 92,78 63 457,00 58 877,46 92,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 63 457,00 58 877,46 92,78 63 457,00 58 877,46 92,78 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 63 457,00 58 877,46 92,78 63 457,00 58 877,46 92,78 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 63 457,00 58 877,46 92,78 63 457,00 58 877,46 92,78 0,00 0,00 0,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 961 000,00 930 540,00 96,83 961 000,00 930 540,00 96,83 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 961 000,00 930 540,00 96,83 961 000,00 930 540,00 96,83 0,00 0,00 0,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych 930 000,00 900 450,00 96,82 930 000,00 900 450,00 96,82 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 31 000,00 30 090,00 97,06 31 000,00 30 090,00 97,06 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 26 980,00 26 206,45 97,13 26 980,00 26 206,45 97,13 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 4 020,00 3 883,55 96,61 4 020,00 3 883,55 96,61 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻ 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

75414 OBRONA CYWILNA 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 450,00 1 450,00 100,00 1 450,00 1 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

71035 CMENTARZE 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek
budżetowych, w tym: 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

190 117 447,90 179 673 793,84 94,51 145 590 488,01 136 962 346,99 94,07 44 526 959,89 83 122 893,70 186,68

145 590 488,01 136 962 346,99 94,07 145 590 488,01 136 962 346,99 94,07 0,00 0,00 0,00

53 667 729,46 51 457 080,84 95,88 53 667 729,46 51 457 080,84 95,88 0,00 0,00 0,00

35 521 319,78 31 010 775,69 87,30 35 521 319,78 31 010 775,69 87,30 0,00 0,00 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG
ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH
ZADAŃ
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13 039 624,00 12 851 141,84 98,55 13 039 624,00 12 851 141,84 98,55 0,00 0,00 0,00

40 507 577,99 39 950 925,55 98,63 40 507 577,99 39 950 925,55 98,63 0,00 0,00 0,00

2 066 236,78 1 013 077,08 49,03 2 066 236,78 1 013 077,08 49,03 0,00 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

788 000,00 679 345,99 86,21 788 000,00 679 345,99 86,21 0,00 0,00 0,00

44 526 959,89 42 711 446,85 95,92 0,00 0,00 0,00 44 526 959,89 83 122 893,70 186,68

8 679 316,74 8 324 875,24 95,92 0,00 0,00 0,00 8 679 316,74 8 324 875,24 95,92

2 300 000,00 2 300 000,00 100,00 2 300 000,00 42 711 446,85

33 547 643,15 32 086 571,61 95,64 0,00 0,00 0,00 33 547 643,15 32 086 571,61 95,64

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..

5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W
DANYM ROKU BUDŻETOWYM

OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..

5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO
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Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

DOCHODY 191 397 704,66 184 826 968,03 96,57

Dochody bieżące 144 530 943,50 139 098 462,05 96,24

Dochody majątkowe 46 866 761,16 45 728 505,98 97,57

WYDATKI 190 117 447,90 179 673 793,84 94,51

Wydatki bieżące 145 590 488,01 136 962 346,99 94,07

Wydatki majątkowe 44 526 959,89 42 711 446,85 95,92

NADWYŻKA/DEFICYT 1 280 256,76 5 153 174,19

PRZYCHODY OGÓŁEM
 z tego: 9 607 208,25 19 091 484,75 198,72

kredyty i pożyczki
 w tym: 0,00 0,00 0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych 0,00

spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00

nadwyżka z lat ubiegłych
 w tym: 0,00 0,00 0,00

na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00

papiery wartościowe
 w tym: 0,00 0,00 0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych 1 290 293,90 1 647 727,58 0,00

prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 0,00

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych

w tym: 8 316 914,35 17 443 757,17 209,74

na pokrycie deficytu 8 316 914,35 17 443 757,17 209,74

inne źródła 0,00 0,00 0,00

ROZCHODY OGÓŁEM
 z tego: 10 887 465,01 3 006 042,01 27,61

spłaty kredytów i pożyczek
 w tym: 3 006 042,01 3 006 042,01 100,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych --

pożyczki (udzielone) 0,00

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.
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wykup papierów wartościowych
w tym: 0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych 0,00 0,00 0,00

inne cele 7 881 423,00 0,00 0,00
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lp. nazwa dział rozdział
plan na

1.1.2020 r. zwiększenia zmniejszenia
plan na

31.12.2020 r.

wykonanie
planu na

31.12.2020 r. 

I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF

1
ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego
świata 801 80101 30 211,80 44 747,34 74 959,14 556,80

2 Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju 852 85295 677 790,00 323 560,08 1 001 350,08 522 205,74

3 Droga do sukcesu 801 80195 101 925,70 11 629,91 113 555,61 109 940,62

4 Erazmus "Eat healty Act responsible" 801 80101 61 523,01 18 878,55 80 401,56 1 815,02

5 Erazmus "Inside out" 801 80101 61 000,00 0,00 61 000,00 11 791,53

6 Rynek - nowe możliwości 852 85295 226 489,56 0,00 226 489,56 7 351,86

7 Toy stories Erazmus 852 85295 0,00 88 771,90 88 771,90 25 000,00

Zmiany w planie wydatków roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w

trakcie roku

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.
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1

Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy
Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności
Lokalnej 700 70095 2 450 000,00 2 540 000,00 4 990 000,00 4 783 840,99

2

Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn
- budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2)
wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) 700 70095 3 000 000,00 2 992 000,00 8 000,00 461,01

3

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa
Węglowego w Zagłębiu wraz z
zagospodarowaniem terenu 700 70095 11 563 341,00 10 063 341,00 1 500 000,00 1 346 140,25

4

Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w
centrum miasta wraz z przedsięwzięciami
towarzyszącymi 600 60095 24 802 363,00 2 401 028,00 27 203 391,00 26 304 306,75

5 Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury 921 92195 480 000,00 368 100,00 111 900,00 111 805,15

6

Poprawa efektywności energetycznej hali
widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku
obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem
OZE 926 90604 500 000,00 0,00 500 000,00 339 459,31

7
Likwidacja niskiej emisji w budynkach
mieszkalnych w Czeladzi 700 70005 2 700 000,00 2 650 000,00 50 000,00 23 985,00

8 Budowa ul. Scheiblera w Czeladzi 600 60016 1 630 000,00 1 622 000,00 8 000,00 215,00
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od do

4 5 6 7 9 10
11

170 741 637,42 44 091 386,41 38 503 590,92 83 860 488,90 48,37%

3 635 079,55 834 003,83 913 454,77 908 904,86 48,07%

167 106 557,87 43 257 382,58 37 590 136,15 82 951 584,04 48,38%

105 614 784,22 15 831 414,11 33 588 881,03 52 797 491,90 0,00

2 654 149,55 536 713,82 678 661,57 470 907,86 45,79%

2018 2020 236 637,60 161 678,46 556,80 0,00 68,56%

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2020 r.

stopień
zaawansowania

limit wydatków na
kolejne lata 2021-
2031 (wg stanu na

31.12.20)

L.p.
wydatki poniesione

w 2020
wydatki poniesione

do 2020

Przewidywane
łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacjiJednostka

odpowiedzialna
lub koordynująca

Nazwa i cel

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 SP2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego
świata

1

1.b - wydatki majątkowe

1

- wydatki bieżące

1.1

1.a

2

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

3

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 81/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 marca 2021 r.
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2019 2021 1 374 066,00 154 435,92 522 205,74 218 280,00 49,24%

2019 2020 289 123,64 175 568,03 109 940,62 0,00 98,75%

2019 2020 96 086,75 15 685,20 1 815,02 0,00 18,21%

2019 2021 108 887,27 11 716,75 11 791,53 36 170,52 21,59%

2020 2021 414 733,34 0,00 7 351,86 188 243,75 1,77%

2019 2021 134 614,95 17 629,46 25 000,00 28 213,59 31,67%

102 960 634,67 15 294 700,29 32 910 219,46 52 326 584,04 46,82%

2016 2020 8 473 347,63 3 483 347,63 4 783 840,99 0,00 97,57%

2016 2021 4 671 181,04 132 225,00 467,01 4 530 956,04 2,84%

2016 2022 31 757 263,00 474 410,00 1 346 140,25 28 788 568,00 5,73%

2016 2021 46 512 283,00 11 108 682,66 26 304 306,75 8 200 000,00 80,44%

2018 2020 128 600,00 16 700,00 111 805,15 0,00 99,93%

2018 2021 6 405 950,00 36 900,00 339 459,31 5 869 050,00 5,88%

Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju MOPS1.1.1.2

1.1.2.12

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

MOSiR

1.1.2.11

Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w
centrum miasta wraz z przedsięwzięciami
towarzyszącymi

MZGK

MZGK

Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury MZGK

1.1.2.7

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa
Węglowego w Zagłębiu wraz z
zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja
budynku Cechowni na Centrum Kultury)

1.1.2.7

Erazmus "Eat healty, act responsible"

1.1.2.2
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK
Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana
(etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)

MZGK

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

MZGK

- wydatki majątkowe1.1.2

SP1

1.1.1.5 Erazmus "Inside out"

Toy Stories Erazmus SP7

SP51.1.1.4

1.1.1.7

1.1.1.3

1.1.1.6

Droga do sukcesu

SP2

Rynek - nowe możliwości MOPS
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2020 2021 2 370 010,00 215,00 2 362 010,00 0,01%

2019 2022 2 642 000,00 42 435,00 23 985,00 2 576 000,00 2,51%

0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0

65 126 853,20 28 259 972,30 4 914 709,89 31 062 997,00 0,00

980 930,00 297 290,01 234 793,20 437 997,00 --

2017 2022 684 000,00 297 290,01 174 462,20 206 000,00 68,97%

2020 2021 234 930,00 0,00 57 933,00 176 997,00 24,66%

2020 2021 62 000,00 2 398,00 55 000,00 3,87%

64 145 923,20 27 962 682,29 4 679 916,69 30 625 000,00 50,89%

2016 2031 10 587 000,00 500 000,00 1 500 000,00 8 555 000,00 18,89%

2015 2022 1 372 680,78 1 062 948,58 48 892,00 200 000,00 81,00%

2016 2021 1 895 558,67 210 983,13 74 038,40 1 500 000,00 15,04%

2016 2020 548 643,78 497 209,41 48 400,50 0,00 99,45%

1.1.2.13 Budowa ul. Scheiblera MZGK

1.1.2.18
Likwidacja niskiej emisji w budynkach
mieszkalnych w Czeladzi

Urząd Miasta
Czeladź

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:

1.2

1.3.2.5

1.3.2.2

1.3.2

1.3.2.3

1.3.2.10

1.3.1

1.3.1.2

1.3.1.1
Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodaki
Komunalnej

MZGK

Kultura w Mieście
Urząd Miasta

Czeladź

- wydatki bieżące

1.3.1.4
Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe
Piaski"

Urząd Miasta
Czeladź

- wydatki majątkowe

Przebudowa otwartego basenu wraz z
zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza
sanitarno-szatniowego

Urząd Miasta
Czeladź

Budowa parkingów MZGK

Doposażenie szkół i przedszkoli
Urząd Miasta

Czeladź

Monitoring miasta
Urząd Miasta

Czeladź

1.2.1

1.2.2 - wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
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2015 2021 2 985 556,98 2 745 556,98 138 440,19 100 000,00 96,60%

2015 2023 1 886 462,00 171 948,00 0,00 1 700 000,00 9,11%

2013 2023 29 339 557,38 13 294 176,41 871 170,45 14 720 000,00 48,28%

2015 2022 6 211 920,94 4 896 920,94 46 645,00 1 250 000,00 79,58%

2015 2021 3 168 844,44 428 844,44 739 591,37 2 000 000,00 36,87%

2016 2021 2 586 512,76 2 241 912,76 44 526,00 300 000,00 88,40%

2016 2021 960 000,00 360 000,00 300 000,00 300 000,00 68,75%

2015 2020 1 079 204,13 629 204,13 445 981,18 99,63%

2015 2020 1 523 981,34 922 977,51 422 231,60 0,00 88,27%

1.3.2,29
Urząd Miasta

Czeladź
Dofinansowanie służby zdrowia

1.3.2.28 "Prochownia" - park zabaw MZGK

1.3.2.1 Place zabaw oraz mała architektura MZGK

1.3.2.20 Uzbrojenie terenów pod budownictwo MZGK

1.3.2.16

1.3.2.17

1.3.2.18

1.3.2.20

1.3.2.22 MOSiR

Urząd Miasta
Czeladź

Remont stadionu CKS

Zakup nieruchomości

Remonty i budowa chodników MZGK

Remont stadionu Górnika MOSiR

Remonty i budowa dróg MZGK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uchwała Nr 4200/III/131/2021

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)  III Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy 

formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Burmistrza Miasta Czeladź materiałów 
dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
 i stwierdził, co następuje:

W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok 
(przyjętego Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z 31 marca 2021 r.) ustalono, że 
nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych przez Burmistrza Miasta w 
sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 
stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564). 

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w 
art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj.:

a) wykonane dochody i wydatki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej, które ogółem 
wynoszą odpowiednio:
- dochody 184.826.968,03 zł, tj. 96,57% planu,
- wydatki  179.673.793,84 zł, tj. 94,51% planu,
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Osiągnięto dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu za 2020 rok w wysokości 
(+) 5.153.174,19 zł;

b) wykaz zmian w planie wydatków, dokonanych w trakcie roku budżetowego, na realizację 
programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych;

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze 
środków, o których mowa w pkt b.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają 
wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., 
że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony - wykonane 
dochody bieżące Miasta są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, a nadwyżka operacyjna wyniosła 
2.136.115,06 zł. 

Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Czeladź na koniec 
roku 2020 wyniosła 32.968.769 zł, co stanowiło 17,84% wykonanych rocznych dochodów. Miasto 
nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2020 rok należności 
wymagalne Miasta wynoszą 18.288.901,84 zł, co stanowiło 9,90% wykonanych rocznych dochodów. 
Struktura należności wymagalnych Miasta została szczegółowo przedstawiona w części opisowej 
ww. Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź (s. 21-22).

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź, 
w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 
 ww. ustawy i nie budzi zastrzeżeń. 

W przedłożonym sprawozdaniu przyjętym Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta 
Czeladź wyszczególniono koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2, 2a, 2b i 2c ustawy z 13.09.1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361), tym samym spełniono 
obowiązek wynikający z art. 6r ust. 2e ww. ustawy. 

W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które 
obrazują wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, w tym dotyczące 
środków z RFIL zaliczanych do szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).   

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak 
w sentencji.

 Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Przewodnicząca
III Składu Orzekającego

Teresa Jarczyk













Projekt 
 
z dnia  14 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Czeladź za 2020 rok 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Czeladź za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok (zawierające informacje o stanie mienia komunalnego 
Miasta Czeladź za 2020 rok) 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt 
 
z dnia  15 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późniejszymi zmianami) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska po zapoznaniu się z: 

1) Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2020 rok (Zarządzenie Burmistrza Nr 81/2021 z dnia 
31 marca 2021 r.); 

2) Sprawozdaniem Finansowym jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2020 r.; 

3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu 
z wykonania Budżetu Gminy Czeladź za 2020 r. (Uchwała Nr 4200/III/131/2021) 
z dnia 28 kwietnia 2021 r.; 

4) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
z tytułu wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2020 r. oraz opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą 
wykonania Budżetu Miasta za 2020 r. (stanowiącej załącznik do wniosku i jednocześnie jego 
uzasadnienie); 

5) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź z tytułu wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2020 r. 

postanawia udzielić Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania Budżetu za rok 
2020 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Projekt 
 
z dnia  18 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 
RADA MIEJSKA W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Czeladź. 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Czeladź, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą 
w Gliwicach. 

§ 3. O przekazaniu projektu do zaopiniowania zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne działające na terenie Miasta Czeladź. 

§ 4. Do dokonania czynności, o których mowa w § 2 i 3, oraz podejmowania wszelkich innych czynności 
w toku postępowania w sprawie zaopiniowania projektu, w tym reprezentowania Rady Miejskiej w  Czeladzi, 
w szczególności przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, upoważnia się Burmistrza Miasta Czeladź. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Id: 2571BD2A-039F-4563-BDF2-5C50D7089929. Projekt Strona 1



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

Rada Miejska w Czeladzi 

z dnia....................2021 r. 

PROJEKT 
REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE MIASTA CZELADŹ 
(zwany dalej „Regulaminem”) 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 
odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź.  

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028 ). 

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego 
rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

Rozdział 2. 
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do: 

1) dostarczania odbiorcy usług wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
tj. zgodnej z przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 
poz. 2294) tj. §3 ust.1 rozporządzenia, w ilości nie mniejszej niż 1,0 m3 na dobę i pod ciśnieniem 
nie mniejszym niż 0,1 MPa z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy, 

2) zapewnienia ciągłości dostaw wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 
ust. 1 Ustawy, 

3) przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości 
nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy, 

4) zapewnienia ciągłego odbioru ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
tj. art. 9, art. 10 i art. 11 Ustawy oraz z umową z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w art. 8 ust. 1 Ustawy, 

5) odprowadzania wprowadzonych ścieków do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

Rozdział 3. 
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę i odprowadza ścieki  
na podstawie pisemnych umów zawieranych z odbiorcami usług zgodnie z Ustawą.  

2. Warunkami zawarcia umowy są: 

1) przyłączenie nieruchomości do sieci, 

2) wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy przez osoby, o których mowa 
w Ustawie. 

3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków powinien zawierać 
w szczególności: 

1) Imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy, 
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2) Wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) Oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

4) Oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie 
w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. 

5. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony 
lub nieokreślony. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub/i 
z której mają być odprowadzane ścieki określa termin jego obowiązywania, umowa jest zawierana na czas 
określony. 

6. Umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź poza lokalem, 
przy jednoczesnym udzieleniu odbiorcy usług informacji, o których mowa w art. 12 i art. 15 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287). 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 
obowiązujące wzorce umów stosowanych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub/i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

8. Umowa zostaje zawarta z osobami i na zasadach zgodnych z wytycznymi art. 6 Ustawy. 

Rozdział 4. 
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 4. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzenie ścieków są prowadzone przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług wyłącznie w oparciu o ceny i stawki 
określone w ogłoszonych taryfach. 

§ 5. 1. Podstawę do ustalania ilości dostarczonej wody do nieruchomości stanowią wskazania wodomierza 
głównego, a także wskazania wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych. 
Wskazania wodomierzy odczytuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  
w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.  

2. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi 
normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania 
wodomierza, a gdy jest to niemożliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza. 

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

§ 6. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określane w umowie. 

§ 7. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

§ 8. W przypadku zawinionego uszkodzenia wodomierza głównego, Odbiorca będzie zobowiązany 
do poniesienia kosztów naprawy lub wymiany zestawu wodomierzowego. 

Rozdział 5. 
Warunki przyłączenia do sieci 

§ 9. 1. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisie art. 19a Ustawy. 
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej 
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego się 
o przyłączenie do sieci także wówczas kiedy wniosek nie zostanie złożony 
przy wykorzystaniu wzorca, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku 
jest zawarcie w nim co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy. 

3. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego 
złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji jego rozpoznania 
i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w Ustawie. 

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, że złożony wniosek 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, 
o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje pisemnie 
podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku 

§ 10. 1. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, winny co najmniej: 

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 Ustawy; 

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek 
wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej; 

5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) zawierać wykaz dokumentów, które podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest załączyć do 
protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 
16 ust. 3 Regulaminu. 

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 9ust. 1 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co 
najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez 
którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub 
przepompowni ścieków. 

§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane do prowadzenia rejestru wydanych odmów 
przyłączenia do sieci. 

Rozdział 6. 
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 12. 1. Dostępność usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest uzależniona od : 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego, 

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego 
wynikających z  technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne 
możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody nadającej się do 
spożycia przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru ścieków, 

3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych 
odbiorców, 

4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne. 
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2. Przedsiębiorstwo nie ma prawa odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne nie pogorszą się 
oraz zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, nie zabraknie wymaganych zdolności 
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących 
układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 

3. Przedsiębiorstwo nie ma prawa odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci nie spowoduje obniżenia poziomu usług oraz 
będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług. 

4. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie planowanej budowy nowych urządzeń wodociągowych 
lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

§ 13. Dostęp do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wyznaczają techniczne 
możliwości istniejących urządzeń tj. ich stan, przepustowość, zdolność produkcyjna 
oraz lokalizacja nieruchomości. 

Rozdział 7. 
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 14. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci. 

2. Określone w warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się 
o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego). 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać 
do odbioru przed ich zasypaniem. 

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać 
do odbioru przed ich zasypaniem. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości 
do sieci, jeśli przyłącze nie zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. 

§ 15. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej lub telefonicznej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający 
się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie,  
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej, dokonuje odbioru 
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w sporządzanych 
protokołach w formie pisemnej. 

§ 16. 1. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać: 

1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
i oznaczenie daty i symbolu lub numeru warunków przyłączenia do sieci; 

2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. 

2. Protokół odbioru częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 
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2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a sposobem realizacji 
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

3) określenie przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie i przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego) biorących udział w czynnościach odbioru i ich podpisy. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są dokumenty wskazane w warunkach przyłączenia do 
sieci. 

Rozdział 8. 
Standardy postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 
z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym przed jej planowanym terminem gdy przerwa będzie przekraczała 
12 godzin i nie później niż 48 godzin przed jej planowanym terminem gdy przerwa  
nie będzie przekraczała 12 godzin.  

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach 
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile 
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody 
oraz odprowadzanie ścieków w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy. 

Rozdział 9. 
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych 
informacji dotyczących:  

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, 

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

4) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela informacji o jakich mowa wyżej 
za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba 
zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych 
w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji nie może nastąpić w terminie określonym w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne powiadamia w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, 
w jakim udzieli informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

5. W przypadkach nie określonych niniejszym Regulaminem oraz Ustawą sprawy będą rozpatrywane  
w na warunkach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego z dnia  
14 czerwca 1960 r. ( Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168). 
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§ 20. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących wykonywania przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, 
wysokości opłat za te usługi, funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie  
od ich własności.  

2. Reklamacja jest zgłaszana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.), 
po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jej złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji w inny sposób. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej. 

5. Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji w przypadku braku 
możliwości wejścia na teren nieruchomości. 

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej:  

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, 

2) wyodrębnienie konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi, 

3) udostępnienie numeru telefonu alarmowego. 

§ 22. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym:  

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat, 

2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

Rozdział 10. 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 23. 1. Woda do celów przeciwpożarowych z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, może być pobierana z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach 
uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 
nie później jednak niż dzień po zdarzeniu. 

4. Zgodnie z art. 22 pkt 2 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę 
na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. 

Rozdział 11. 
Przepisy końcowe 

§ 24. Traci moc uchwała nr LV/700/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladzi (Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego poz. 6176). 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (dalej: „u.z.z.w.”), Rada Miejska w Czeladzi, na podstawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 u.z.z.w., organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto, wskazuje się, że przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, wynika z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.poz. 471), która dodaje
do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
z dniem 19 września 2020 r., przepis art. 19a u.z.z.w.

Do przekazania projektu regulaminu oraz poinformowania o tymże przekazaniu przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Miasta Czeladź upoważniono Burmistrza Miasta Czeladź
jako organ wykonujący z mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały
rady.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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Projekt 
 
z dnia  8 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź 
w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Czeladź na rok szkolny 2021/2022 

1) benzyna – 5,19 zł/l; 

2) olej napędowy – 5,14 zł/l; 

3) autogaz – 2,32 zł/l. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2020 r.
poz. 910 z późn. zm.) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy
w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Przy ustalaniu średniej ceny paliwa przeprowadzono rozeznanie cenowe poszczególnych rodzajów
paliw na wszystkich stacjach paliw położonych na terenie Gminy Czeladź i obliczono średnie ceny paliw
wg stanu na dzień przygotowywania materiałów do uchwały.

Średnią cenę benzyny wyliczono z cen benzyny Pb95 na poszczególnych stacjach.

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2021/2022.
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Projekt 
 
z dnia  11 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Czeladź 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.    
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 638)., po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy Czeladź 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Czeladź na  rok 2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Czeladź na rok 2021

Wprowadzenie

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Czeladzi uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź na rok 2021”,
zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 638).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Należy jednak nadmienić, że koty wolno żyjące,

bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich

obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Zatem nie należy wyłapywać, ani

wywozić kotów z miejsc ich bytowania.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czeladź
oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym
kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta w obrębie siedlisk ludzkich.

Rozdział 1
Cel i zadania programu

§1.1. Celem Programu jest zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź.

2. Zadania priorytetowe Programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .................... 2021 r.
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt;

10) edukacja mieszkańców Gminy Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2
Sposób realizacji zadań:

§2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi:

1) Gmina Czeladź na mocy zawartego porozumienia międzygminnego na 2021 z dnia 31.12.2020r. z
Gminą Sosnowiec zapewnia kompleksową opiekę zwierzętom bezdomnym w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B.

2) Do schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, z wyłączeniem przypadków, w których
zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym lub wymagają natychmiastowej pomocy lekarsko –
weterynaryjnej.

3) Schronisko winno spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom
odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych,
obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami:

1) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują opiekunowie społeczni kotów wolno
żyjących oraz organizacja pozarządowa For Animals z Katowic. Opiekunowie społeczni wskazują
miejsce dokarmiania kotów, którymi się zajmują. Koty dokarmiane są minimum raz dziennie.
W tut. Urzędzie każdy opiekun społeczny ma obowiązek wypełnić „Deklarację opiekuna społecznego
kotów wolno żyjących”, w której zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, informacje na temat
ilości dokarmianych kotów, miejsc dokarmiania, ilości pobranej karmy oraz sterylizacji/kastracji kotów.
Opiekunowie społeczni muszą być osobami pełnoletnimi.

2) Gmina Czeladź w styczniu zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących, która dowożona jest do
opiekunów społecznych raz w roku w okresie zimowym (styczeń/luty) na miesiące styczeń, luty,
marzec, listopad i grudzień przez Fundację For Animals z Katowic, ul. 11 Listopada 4, z którą gmina
ma podpisaną umowę. Termin dostawy jest ustalany przez Fundację bezpośrednio z opiekunem
społecznym kotów wolno żyjących.

3) Podejmowanie interwencji i działań w sprawach kotów wolno żyjących.

4) W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, opiekunowie społeczni mogą skorzystać z usługi
sterylizacji bądź kastracji kotów w gabinecie weterynaryjnym Fundacji For Animals, Katowice, ul. 11
Listopada 4, z którym gmina ma podpisaną umowę. Po zgłoszeniu kota do zabiegu przez opiekuna
społecznego kotów wolno żyjących, zwierzęta zawożone są przez pracownika Fundacji do lecznicy
celem wykonania zabiegu. Kotka przetrzymywana jest w gabinecie weterynaryjnym minimum 3 doby
po zabiegu, natomiast kocur minimum 1 dobę celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej. Po okresie
rekonwalescencji po zabiegu zwierzęta odwożone są opiekunom społecznym i wypuszczane do miejsc,
z których zostały zabrane.
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt:

1) Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Czeladź i Gminą Sosnowiec do odławiania
zwierząt upoważnione są wyłącznie służby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul.
Baczyńskiego 2B, które posiada zezwolenie na jego prowadzenie, dysponuje odpowiednimi
urządzeniami i środkami do wykonywania tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Czeladź ma charakter stały
i odbywa się na skutek zgłoszeń mieszkańców dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki
zwierząt, interwencji pracowników Urzędu Miasta Czeladź, Straży Miejskiej w Czeladzi lub Policji.

3) Bezdomne/zabłąkane zwierzę należy zgłaszać całodobowo Służbie Stałego Dyżuru pod nr tel. 32 76
37 964 (Straż Miejska w Czeladzi) lub w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30,
pt. 7.30 – 14.00) pracownikowi Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 32 76
37 966.

4) Każde zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia jest zweryfikowane przez Straż Miejską. Straż Miejska
prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń.

5) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu przez służby Schroniska są niezwłocznie przewiezione
i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu.

4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt:

1) Sterylizacja i kastracja to pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych. Sterylizacja
lub kastracja to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości tych zwierząt.

2) Schronisko, do którego przekazywane są wyłapane bezdomne zwierzęta z Gminy Czeladź
ma obowiązek przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji przekazanych psów i kotów.

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt:

1) Podmiot prowadzący schronisko, do którego Gmina Czeladź przekazuje bezdomne, wyłapane
zwierzęta, prowadzi akcje promocyjne i adopcyjne zmierzające do pozyskania nowych właścicieli
i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte
warunki bytowe. Działalność taką prowadzić mogą także organizacje pozarządowe, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt.

2) Gmina promuje adopcje, poprzez stronę internetową miasta Czeladź pod adresem
http://www.czeladz.pl/main/zagubionezwierzeta, gdzie umieszczane są informacje wraz z fotografią
bezdomnych, wyłapanych zwierząt z terenu miasta.

6. Usypianie ślepych miotów:

1) Usypianie ślepych miotów wykonywane jest całodobowo w Gabinecie Weterynaryjnym Schroniska, z
którym Gmina ma podpisane Porozumienie.

2) Ślepe mioty zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących mogą zostać przyjęte do Schroniska od
mieszkańców Gminy Czeladź oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego przypadku mogą zostać
zabrane przez służby Schroniska.

3) Zabieg wykonywany jest w gabinecie weterynaryjnym schroniska. Opiekę weterynaryjną i gabinet na
terenie schroniska prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom z Sosnowca.

4) Ślepe mioty poddawane są usypianiu zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, w sposób i przy
użyciu środków mających na celu zminimalizowanie cierpienia zwierzęcia.

5) Przed przystąpieniem do usypiania lekarz weterynarii dokona badania w celu potwierdzenia
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wystąpienia ślepego miotu.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:

1) Gmina Czeladź zapewnia miejsce do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z panem Jackiem Mokros, właścicielem
gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10 (woj. śląskie).

2) Zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny, któremu zadawany jest ból lub świadomie
dopuszczane jest zadawanie bólu lub cierpień, może być czasowo odebrane właścicielowi lub
opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza i przekazane do gospodarstwa rolnego.

3) Podstawą prawną do wydania decyzji o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie
rolnym jest art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt:

1) W przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B, zapewnia również całodobową opiekę lekarsko - weterynaryjną w
oparciu o umowę, jaką ma zawartą ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom z
Sosnowca, które z kolei ma podpisane następujące umowy:

- z Przychodnią Weterynaryjną "LUPUS" ul. Ostrogórska 33a w Sosnowcu,

- z Kliniką Weterynaryjną Brynów Krzysztof Czogała, ul. Brynowska 25c w Katowicach.

2) Transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych zapewnia podmiot wyłapujący bezdomne
zwierzęta, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.

3) Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Czeladź
zapewnia Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera, ul. Powstańców 20 lok. 8 z
Chorzowa, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

9. Zapobieganie bezdomności zwierząt:

1) Jedną z przyczyn bezdomności zwierząt są ich ucieczki. Aby temu zjawisku zapobiec, właściciele
psów zobowiązani są wyprowadzać je na smyczy. Każdy pies/kot powinien być oznakowany, w sposób
umożliwiający identyfikację jego właściciela.

2) Celem identyfikacji jest nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisanie go do właściciela.

3) Bezpłatne zabiegi czipowania psów posiadających właścicieli przeprowadzane są w Przychodni
Weterynaryjnej BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9A w Czeladzi, z którą Gmina ma zawartą umowę.
Dane psów (rok urodzenia, rasę, maść), a także ich właścicieli wprowadzane są przez lekarza
weterynarii do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network,
co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. Gmina prowadzi kampanię
informacyjną, zachęcającą mieszkańców do czipowania swoich zwierząt.

10. Edukacja mieszkańców:

1) Urząd Miasta Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji, czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania te mogą być również
prowadzone przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2) W 2021 roku działania w zasadniczej części skoncentrowane będą na działalności informacyjnej,
zwłaszcza w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. publikacje w gazecie
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samorządowej „Echo Czeladzi”, na stronach internetowych miasta pod adresem www.czeladz.pl oraz na
tablicach informacyjnych.

Rozdział 3
Finansowanie Programu

§3.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie
miasta Czeladź na rok 2021 r., w wysokości 161 600, 00 zł.

2. Środki finansowe będą wydatkowane w następujący sposób:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja
lub kastracja zwierząt w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
120 000,00 zł;
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami:

a) sterylizacja/ kastracja wolno żyjących kotów – 10 000,00 zł,
b) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 10 000,00 zł;

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 5 000,00 zł;
4) zapobieganie bezdomności zwierząt:

a) zakup czipów dla psów, które posiadają właścicieli – 1 600,00 zł,
b) usługa czipowania psów, które posiadają właścicieli – 5 000,00 zł;

5) sprzątanie oraz utylizowanie martwych bezdomnych zwierząt – 10 000,00 zł
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja mieszkańców Gminy Czeladź
w zakresie opieki nad zwierzętami - bezkosztowo, we własnym zakresie, w porozumieniu ze schroniskiem.
3. Program w 100% finansowany jest z budżetu miasta Czeladź.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021".

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. zobowiązuje Radę Gminy do określenia,
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta przygotował "Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na
rok 2021".

Program obejmuje następujące działania:

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;

3)odławianie bezdomnych zwierząt;

4)sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)usypianie ślepych miotów;

7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;

9)zapobieganie bezdomności zwierząt;

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

Projekt Programu zgodnie z art. 11a , ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został pozytywnie zaopiniowany
przez:

1.Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie;

2.organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – Stowarzyszenie
Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom w Sosnowcu;

3.Koła łowieckie:

- Koło Łowieckie "Orlik" Czeladź,

- Koło Łowieckie "Grzywacz" Sosnowiec,

- Koło Łowieckie "Bażant" Siemianowice.

Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek przyjęcia Programu przez Radę Gminy oraz jego realizacji,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Projekt 
 
z dnia  8 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 
3/30 arkusz mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej 

własność Gminy Czeladź. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ). 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 3/30 arkusz 
mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy 
Czeladź. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerami działek 3/29 o powierzchni

0,0004 ha, 3/30 o powierzchni 0,0007 ha arkusz mapy 37 położoną w okolicy ulicy Dehnelów,
stanowiącej własność Gminy Czeladź. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta
KA1B/00055634/6. Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czeladzi. Na działkach znajdują się fragmenty muru oporowego, który nie stanowi własności Gminy
Czeladź. Dla działek brak jest ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż działki zwiększy dochód Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (…) zbywania (…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Projekt 
 
z dnia  8 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 
1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm). 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 1/3 arkusz 
mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Działka 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położona przy ulicy Tadeusza Kościuszki w
Czeladzi stanowi współwłasność osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod tereny dróg publicznych (symbol planu –
S.1KDL). Na działce znajduje się wiata przystanku autobusowego oraz ścieżka rowerowa. W związku
z powyższym nabycie działek do zasobu gminnego jest zasadne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania(…) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3603B7CF-40EF-4033-8D0C-DF50DE75904B. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  9 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr  136/4 arkusz 
mapy 42,  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 ze zmianami ) 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. 1990 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 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 17 m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Katowickiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  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 będące przedmiotem niniejszej uchwały 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 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 17 m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż,
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2. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Katowickiej w

Czeladzi, na cele: pod garaż.
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Projekt 
 
z dnia  9 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr 105/5 arkusz 
mapy 7, część działki nr 39/25 arkusz mapy 42, działka nr 61  arkusz mapy nr 21, 

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 ze zmianami ) 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. 1990 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 105/5 arkusz mapy nr 7, o powierzchni 100 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej 
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 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 225 m2, położonej przy ul. Sosnowej 
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 61 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 197 m2, położonej przy ul. Podwalnej w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone (157m2), miejsca postojowe  (40 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 będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność dzierżawców tj. jako tereny zielone
oraz miejsca postojowe.

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 105/5 arkusz mapy nr 7, o powierzchni 100 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 225 m2, położonej przy ul. Sosnowej
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,

3. działkę nr 61 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 197 m2, położonej przy ul. Podwalnej w Czeladzi, na
cele: tereny zielone (157m2), miejsca postojowe (40 m2) .
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Projekt 
 
z dnia  9 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr  26/10 arkusz 
mapy 47, część działki nr 22/3 arkusz mapy 50,  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 ze zmianami ) 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. 1990 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 26/10 arkusz mapy nr 47, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na cele: pod 
umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu, 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 22/3 arkusz mapy nr 50, położonej przy drodze krajowej DK 94 w Czeladzi, na cele: pod 
umieszczenie tablicy reklamowej na betonowej podstawie, 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 będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są pod umieszczenie tablic
reklamowych.

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 26/10 arkusz mapy nr 47, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na cele: pod
umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu,
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2. część działki nr 22/3 arkusz mapy nr 50, położonej przy drodze krajowej DK 94 w Czeladzi, na cele:
pod umieszczenie tablicy reklamowej na betonowej podstawie.
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Projekt 
 
z dnia  9 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki  nr  28/56 arkusz 
mapy 47, część działki nr 158/6 arkusz mapy 4,  część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, część działki nr 
1/7 arkusz mapy nr 45,  działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, 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 ze zmianami ) 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. 1990 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 28/56 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 133 m2, położonej przy ul. Francuskiej 
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 158/6 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 1000 m2, położonej przy ul. Chmielnej 
w Czeladzi, na cele: magazynowo-składowe, 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 1/5 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 72 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 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 1/7 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 322 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: składowe  (150 m2) i parking (172 m2),  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

5. działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, o powierzchni 823 m2, położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na cele: 
handlowo-usługowe  (50 m2) i przemysłowe, składowe, zaplecze (773 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 będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny zielone oraz na
cele magazynowo-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 5-ciu lat, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 28/56 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 133 m2, położonej przy ul. Francuskiej
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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2. część działki nr 158/6 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 1000 m2, położonej przy ul. Chmielnej
w Czeladzi, na cele: magazynowo-składowe,

3. część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 72 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone,
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4. część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 322 m2, położonej przy ul. Sikorskiego
w Czeladzi, na cele: składowe (150 m2) i parking (172 m2),

5. działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, o powierzchni 823 m2, położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na
cele: handlowo-usługowe (50 m2) i przemysłowe, składowe, zaplecze (773 m2).
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Projekt 
 
z dnia  9 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka  nr  71/2 arkusz mapy 
54, część działki nr 65/9 arkusz mapy 59,  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 ze zmianami ) 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. 1990 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. działkę nr 71/2 arkusz mapy nr 54, o powierzchni 265 m2, położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi, na 
cele: droga dojazdowa, 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 65/9 arkusz mapy nr 59, położonej przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi, na cele: pod 
umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu,  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 będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na cele: droga dojazdowa oraz
pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu.
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 3-ch lat, na rzecz dotychczasowych
dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. działkę nr 71/2 arkusz mapy nr 54, o powierzchni 265 m2, położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi, na

cele: droga dojazdowa,
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2. część działki nr 65/9 arkusz mapy nr 59, położonej przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi, na cele: pod

umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu.
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Projekt 
 
z dnia  14 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Czeladź oznaczonej jako dz. 227/1 k.m. 30 na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego - ZBK Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2020, poz. 713 ze zmianami) w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie do dnia 31 lipca 2027 roku, w trybie bezprzetargowym, 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 227/1 k.m. 
30 położonej przy ul. Nowa 1abcd w Czeladzi, na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
- ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

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

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 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 lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą
rady gminy. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. CTBS-ZBK Sp. z
o.o. jest użytkownikiem nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących własność Miasta Czeladź
w zakresie czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania nieruchomości.
W związku z nabyciem kolejnej nieruchomości o charakterze mieszkalnym zasadnym jest oddanie
w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Nowa 1abcd w Czeladzi.
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Projekt 
 
z dnia  11 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14, art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.  2020  poz.  713  z  póź.  zm.) oraz art. 13 ust 4a, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać środki finansowe dla Policji w wysokości 25 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 
ust 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Komisariatu Policji 
w Czeladzi, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane z budżetu Miasta na 2021r. 

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez  
Burmistrza Miasta Czeladź z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 604109DB-DF9E-413E-BD10-E3754248E378. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców należy podjąć działania mające na celu poprawę

bezpieczeństwa w niektórych rejonach miasta. Działania te miałby polegać na dofinansowaniu przez Miasto

Czeladź dodatkowych patroli policyjnych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 2320 z późn. zm.). Rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym

między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe

stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za

czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 604109DB-DF9E-413E-BD10-E3754248E378. Projekt Strona 1
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dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z tytułu dotacji oraz
środków

przeznaczonych na
inwestycje

w tym:

Wyszczególnienie

z tego:

z tego: w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2021 204 710 694,68 153 942 476,68 47 006 238,00 1 600 000,00 17 978 462,00 40 626 750,58 46 731 026,10 25 438 250,00 50 768 218,00 17 807 923,61 32 905 294,39

2022 165 529 990,73 157 220 000,00 47 638 775,00 1 700 000,00 18 745 879,00 40 284 000,00 48 851 346,00 26 430 340,00 8 309 990,73 6 966 773,00 1 343 217,73

2023 170 218 112,00 161 937 000,00 49 067 938,00 1 700 000,00 19 308 255,00 40 687 000,00 51 173 807,00 27 461 123,00 8 281 112,00 4 188 849,00 4 092 263,00

2024 173 158 719,00 166 795 000,00 50 539 980,00 1 700 000,00 19 887 502,00 41 094 000,00 53 573 518,00 28 532 107,00 6 363 719,00 2 000 000,00 4 363 719,00

2025 176 821 780,00 171 799 000,00 0,00 0,00 0,00 41 505 000,00 0,00 0,00 5 022 780,00 1 000 000,00 4 022 780,00

2026 175 235 000,00 175 235 000,00 0,00 0,00 0,00 41 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 178 740 000,00 178 740 000,00 0,00 0,00 0,00 42 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 182 315 000,00 182 315 000,00 0,00 0,00 0,00 42 762 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 185 961 000,00 185 961 000,00 0,00 0,00 0,00 43 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 189 680 000,00 189 680 000,00 0,00 0,00 0,00 43 622 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 193 474 000,00 193 474 000,00 0,00 0,00 0,00 44 058 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 197 343 000,00 197 343 000,00 0,00 0,00 0,00 44 499 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 201 290 000,00 201 290 000,00 0,00 0,00 0,00 44 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 205 316 000,00 205 316 000,00 0,00 0,00 0,00 45 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 209 422 000,00 209 422 000,00 0,00 0,00 0,00 45 847 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

2021 232 404 204,01 152 840 523,11 57 248 026,53 0,00 0,00 1 245 000,00 0,00 0,00 79 563 680,90 79 163 680,900,00 2 904 181,00

2022 163 179 998,73 152 915 000,00 58 200 100,00 0,00 0,00 1 155 000,00 0,00 0,00 10 264 998,73 9 680 390,000,00 0,00

2023 166 968 120,00 154 444 000,00 59 073 100,00 0,00 0,00 1 090 000,00 0,00 0,00 12 524 120,00 12 326 957,000,00 0,00

2024 169 308 727,00 156 761 000,00 59 959 200,00 0,00 0,00 1 005 000,00 0,00 0,00 12 547 727,00 10 350 620,000,00 0,00

2025 172 271 788,00 159 112 000,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00 0,00 0,00 13 159 788,00 10 962 756,000,00 0,00

2026 171 685 008,00 163 090 000,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 8 595 008,00 8 228 271,000,00 0,00

2027 174 390 008,00 167 167 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00 0,00 7 223 008,00 7 026 246,000,00 0,00

2028 177 465 008,00 171 346 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 6 119 008,00 5 922 352,000,00 0,00

2029 180 410 896,00 175 630 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 4 780 896,00 4 584 179,000,00 0,00

2030 187 780 000,00 180 021 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 7 759 000,00 7 562 123,000,00 0,00

2031 191 974 000,00 184 522 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 7 452 000,00 7 085 653,000,00 0,00

2032 196 343 000,00 189 135 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 7 208 000,00 7 208 000,000,00 0,00

2033 200 290 000,00 193 863 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 6 427 000,00 6 427 000,000,00 0,00

2034 204 316 000,00 197 740 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 6 576 000,00 6 576 000,000,00 0,00

2035 208 422 000,00 202 684 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 5 738 000,00 5 738 000,000,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

w tym:

2021 -27 693 509,33 0,00 29 774 842,33 10 000 000,00 7 918 667,00 10 894 887,33 10 894 887,33 8 879 955,00 8 879 955,00

2022 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 849 992,00 3 849 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

2030 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: z tego:

w tym:

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

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2 349 992,00 2 349 992,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 3 249 992,00 3 249 992,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849 992,00 3 849 992,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549 992,00 4 549 992,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2

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

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 645 048,00 7 945 000,00 1 101 953,57 20 876 795,900,00

2022 x x x x 0,00 44 415 056,00 7 065 000,00 4 305 000,00 4 305 000,000,00

2023 x x x x 0,00 40 295 064,00 6 195 000,00 7 493 000,00 7 493 000,000,00

2024 x x x x 0,00 35 575 072,00 5 325 000,00 10 034 000,00 10 034 000,000,00

2025 x x x x 0,00 30 165 080,00 4 465 000,00 12 687 000,00 12 687 000,000,00

2026 x x x x 0,00 25 765 088,00 3 615 000,00 12 145 000,00 12 145 000,000,00

2027 x x x x 0,00 20 570 096,00 2 770 000,00 11 573 000,00 11 573 000,000,00

2028 x x x x 0,00 14 885 104,00 1 935 000,00 10 969 000,00 10 969 000,000,00

2029 x x x x 0,00 8 505 000,00 1 105 000,00 10 331 000,00 10 331 000,000,00

2030 x x x x 0,00 5 780 000,00 280 000,00 9 659 000,00 9 659 000,000,00

2031 x x x x 0,00 4 000 000,00 0,00 8 952 000,00 8 952 000,000,00

2032 x x x x 0,00 3 000 000,00 0,00 8 208 000,00 8 208 000,000,00

2033 x x x x 0,00 2 000 000,00 0,00 7 427 000,00 7 427 000,000,00

2034 x x x x 0,00 1 000 000,00 0,00 7 576 000,00 7 576 000,000,00

2035 x x x x 0,00 0,00 0,00 6 738 000,00 6 738 000,000,00
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2021 3,47% 2,91% 23,81% 25,33% TAK TAK18,63%

2022 3,75% 4,84% 21,40% 22,92% TAK TAK10,80%

2023 4,30% 7,08% 15,23% 16,76% TAK TAK10,53%

2024 4,55% 8,78% 13,32% 13,32% TAK TAK10,37%

2025 4,85% 10,43% 10,57% 10,57% TAK TAKx

2026 3,89% 9,70% 5,65% 5,87% TAK TAKx

2027 4,31% 8,98% 6,49% 6,70% TAK TAKx

2028 4,47% 8,26% 7,53% 7,53% TAK TAKx

2029 4,76% 7,53% 8,30% 8,30% TAK TAKx

2030 2,04% 6,79% 8,68% 8,68% TAK TAKx

2031 1,32% 6,12% 8,64% 8,64% TAK TAKx

2032 0,75% 5,47% 8,26% 8,26% TAK TAKx

2033 0,71% 4,82% 7,55% 7,55% TAK TAKx

2034 0,67% 4,78% 6,85% 6,85% TAK TAKx

2035 0,63% 4,14% 6,25% 6,25% TAK TAKx
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody
majątkowe na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

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

w tym:w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

2021 423 037,13 423 037,13 423 037,13 31 964 010,39 31 964 010,39 29 371 807,98 1 376 668,66 1 376 668,66 1 376 668,34

2022 0,00 0,00 0,00 1 343 217,73 1 343 217,73 1 244 400,72 201 077,43 201 077,43 201 077,43

2023 0,00 0,00 0,00 4 092 263,00 4 092 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 4 363 719,00 4 363 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 4 022 780,00 4 022 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku
finansowego

samodzielnego
publicznego

zakładu opieki
zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę
zobowiązań

przejmowanych w
związku z

likwidacją lub
przekształceniem
samodzielnego

publicznego
zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samorządowych

osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2021 54 207 685,04 54 207 685,04 54 207 685,04 74 771 285,56 0,00 0,00 0,001 981 665,66 72 789 619,90 0,00

2022 6 549 138,00 6 548 138,00 6 548 138,00 9 715 606,43 0,00 0,00 0,00407 077,43 9 308 529,00 0,00

2023 6 264 400,00 6 264 400,00 6 264 400,00 9 801 563,00 0,00 0,00 0,00170 000,00 9 631 563,00 0,00

2024 6 305 000,00 6 305 000,00 6 305 000,00 8 542 107,00 0,00 0,00 0,00170 000,00 8 372 107,00 0,00

2025 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 7 627 032,00 0,00 0,00 0,00170 000,00 7 457 032,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 1 216 271,00 0,00 0,00 0,000,00 1 216 271,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 1 041 762,00 0,00 0,00 0,000,00 1 041 762,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 1 031 656,00 0,00 0,00 0,000,00 1 031 656,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 1 026 717,00 0,00 0,00 0,000,00 1 026 717,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 1 021 877,00 0,00 0,00 0,000,00 1 021 877,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 646 347,00 0,00 0,00 0,000,00 646 347,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

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

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,

dokonywana w
formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

10.10 10.11

2021 2 081 333,00 610 000,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 2 349 992,00 880 000,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 3 249 992,00 870 000,00 0,00 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 3 849 992,00 870 000,00 0,00 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 4 549 992,00 860 000,00 0,00 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 3 049 992,00 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 3 849 992,00 845 000,00 0,00 845 000,00 845 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 3 849 992,00 835 000,00 0,00 835 000,00 835 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 4 550 104,00 830 000,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 400 000,00 825 000,00 0,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2031 0,00 280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
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kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 190 050 407,22 74 771 285,56 9 715 606,43 9 801 563,00 8 542 107,00 7 627 032,00

1.a - wydatki bieżące 4 618 049,06 1 981 665,66 407 077,43 170 000,00 170 000,00 170 000,00

1.b - wydatki majątkowe 185 432 358,16 72 789 619,90 9 308 529,00 9 631 563,00 8 372 107,00 7 457 032,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

122 294 705,41 55 584 353,70 6 750 215,43 6 264 400,00 6 305 000,00 6 400 000,00

1.1.1 - wydatki bieżące 2 754 119,06 1 376 668,66 201 077,43 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11 Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna MOPS 2019 2021 1 374 066,00 697 424,34 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.12 Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji Szkoła 1 2019 2021 289 123,64 3 614,99 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13
ERAZMUS +"Eat healty. Act responsible" - Podniesienie poziomu
wychowawczego

Szkoła Podstawowa nr 5 2019 2021 96 086,75 78 586,53 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.15 "Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa MOPS 2020 2022 414 733,34 303 499,58 103 881,90 0,00 0,00 0,00

1.1.1.16 Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji Szkoła 7 2019 2021 134 614,95 91 985,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.17 ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie Szkoła 2 2019 2022 108 887,27 63 078,59 22 300,40 0,00 0,00 0,00

1.1.1.18
ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja
publiczna

Szkoła Podstawowa nr 5 2018 2021 197 635,18 74 402,34 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.19
"Mythomania in open air museums" Erazmus+ - Poprawa poziomu
edukacji

Urząd Miasta Czeladź 2021 2022 138 971,93 64 076,80 74 895,13 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 119 540 586,35 54 207 685,04 6 549 138,00 6 264 400,00 6 305 000,00 6 400 000,00

1.1.2.2
Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn  wraz z
uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta

MZGK 2016 2021 4 671 181,04 4 530 956,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7
Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w
Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków

MZGK 2016 2022 34 767 843,00 26 959 432,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11
Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z
przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu
drogowego

MZGK 2016 2021 48 312 283,00 10 899 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.15
Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na
funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport

MZGK 2023 2025 13 769 400,00 0,00 0,00 5 264 400,00 5 105 000,00 3 400 000,00

1.1.2.16
Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrurn z
zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków

MZGK 2023 2025 5 200 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00

1.1.2.17 Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta MZGK 2020 2021 2 370 010,00 2 362 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.18
Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi -
Ochrona środowiska

Urząd Miasta Czeladź 2019 2022 2 642 000,00 2 026 862,00 549 138,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.19
Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej
MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem
OZE - Ochrona środowiska

MOSiR 2018 2021 7 807 869,31 7 429 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031
Limit

zobowiązań

1 1 216 271,00 1 041 762,00 1 031 656,00 1 026 717,00 1 021 877,00 646 347,00 116 442 223,99

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898 743,09

1.b 1 216 271,00 1 041 762,00 1 031 656,00 1 026 717,00 1 021 877,00 646 347,00 113 543 480,90

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 303 969,13

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577 746,09

1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697 424,34

1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 614,99

1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 586,53

1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 381,48

1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 985,49

1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 378,99

1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 402,34

1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 971,93

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 726 223,04

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 530 956,04

1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 959 432,00

1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 899 375,00

1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 769 400,00

1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00

1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 362 010,00

1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576 000,00

1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 429 050,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 67 755 701,81 19 186 931,86 2 965 391,00 3 537 163,00 2 237 107,00 1 227 032,00

1.3.1 - wydatki bieżące 1 863 930,00 604 997,00 206 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00

1.3.1.1
Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej -
Utrzymanie czystości i porządku

MZGK 2017 2022 684 000,00 170 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury Urząd Miasta Czeladź 2020 2021 234 930,00 176 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja
ruchu drogowego

MZGK 2021 2025 883 000,00 203 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00

1.3.1.4
Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapenienie
ładu przestrzennego

Urząd Miasta Czeladź 2020 2021 62 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 65 891 771,81 18 581 934,86 2 759 391,00 3 367 163,00 2 067 107,00 1 057 032,00

1.3.2.2
Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i
budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie
wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja

Urząd Miasta Czeladź 2016 2031 10 687 000,00 710 000,00 880 000,00 870 000,00 870 000,00 860 000,00

1.3.2.3 Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów MZGK 2015 2022 1 372 680,78 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 1 895 558,67 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Przetok - Gospodarka wodna Urząd Miasta Czeladź 2023 2024 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

1.3.2.16 Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników MZGK 2015 2021 2 985 556,98 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.17 Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport MOSiR 2015 2023 1 786 462,00 0,00 900 000,00 800 000,00 0,00 0,00

1.3.2.18 Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg MZGK 2013 2023 27 553 572,24 11 258 994,86 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

1.3.2.20 Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami Urząd Miasta Czeladź 2015 2022 8 309 860,94 2 212 940,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.22 Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport MOSiR 2015 2021 3 278 844,44 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.27
Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu
odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport

Urząd Miasta Czeladź 2021 2031 2 390 323,00 100 000,00 179 391,00 197 163,00 197 107,00 197 032,00

1.3.2.28 "Prochownia" - park zabaw - MZGK 2016 2021 2 671 912,76 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.29 Dofinansowanie służby zdrowia - Poprawa opieki zdrowotnej Urząd Miasta Czeladź 2016 2021 960 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031
Limit

zobowiązań

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 1 216 271,00 1 041 762,00 1 031 656,00 1 026 717,00 1 021 877,00 646 347,00 35 138 254,86

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 997,00

1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 000,00

1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 997,00

1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883 000,00

1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

1.3.2 1 216 271,00 1 041 762,00 1 031 656,00 1 026 717,00 1 021 877,00 646 347,00 33 817 257,86

1.3.2.2 850 000,00 845 000,00 835 000,00 830 000,00 825 000,00 280 000,00 8 655 000,00

1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

1.3.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 258 994,86

1.3.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412 940,00

1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.3.2.27 366 271,00 196 762,00 196 656,00 196 717,00 196 877,00 366 347,00 2 390 323,00

1.3.2.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

1.3.2.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
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Projekt 
 
z dnia  17 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U . z 2020 roku, poz.713 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 
222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2021 r., 
poz. 305) 

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/397/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  w tym: 

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę  
328 000,00 zł, w tym: 

a) dochody bieżące – 328 000,00 zł, 

2) Plan dochodów po zmianach wynosi 204 710 694,68 zł:, w tym:  

a) dochody bieżące: 153 942 476,68 zł 

b) dochody majątkowe:  50 768 218,00 zł. 

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  w tym: 

1) Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych  budżetu miasta – o kwotę 1 478 000,00 zł, 
w tym: 

a) wydatki bieżące – 328 000,00 zł, 

b) wydatki majątkowe – 1 150 000,00 zł, 

2)  Plan wydatków po zmianach wynosi 232 404 204,01 zł:, w tym:  

a) wydatki bieżące: 152 840 523,11 zł 

b) wydatki majątkowe:  79 563 680,90 zł. 

3. § 4  otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 27 693 509,33 zł, stanowi  
niedobór budżetu, który pokryty zostanie: 

-   przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 7 918 667,00 zł,  

-   wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8 879 955,00 zł. 

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 635 892,47 zł, 
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-  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
7 881 423,00 zł, 

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 2 377 571,86 zł, 

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu: 

- rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 081 333,00 zł  

-  przychody budżetu w łącznej kwocie 29 774 842,33 zł, 

3.   Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 10 000 000,00 zł, w 
tym na: 

-  pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku w wysokości 7 918 667,00 zł, 

-  planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2021 roku w kwocie 
2 081 333,00 zł, 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości 
2 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

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

Zmiany ogółem 328 000,00 0,00

Dochody bieżące 328 000,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem 325 000,00 0,00

Dochody bieżące 325 000,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych 325 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 3 000,00 0,00

Dochody bieżące 3 000,00 0,00

Wpływy z usług 3 000,00 0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

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

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 16 czerwca 2021 r.
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Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 478 000,00 0,00

328 000,00 0,00

1 150 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 0,00

70095 Pozostała działaność 1 000 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 1 000 000,00 0,00

programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000 000,00 0,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przecipożarowa 25 000,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym na: 25 000,00 0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 25 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 200 000,00 0,00

85202 Domy pomocy społeczne 200 000,00 0,00

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

Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 200 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 70 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym: 70 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 100 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00 0,00

Wydatki majątkowe, w tym na: 80 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 3 000,00 0,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 3 000,00 0,00

Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 0,00

ZMIANY OGÓŁEM

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Wydatki majątkowe ogółem

Wydatki bieżące ogółem
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Wydatki jednostek budżetowych, w
szczególności na: 3 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 0,00
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1 2 3 4

1. DOCHODY 204 710 694,68

DOCHODY BIEŻĄCE 153 942 476,68

DOCHODY MAJĄTKOWE 50 768 218,00

2. WYDATKI 232 404 204,01

WYDATKI BIEŻĄCE 152 840 523,11

WYDATKI MAJĄTKOWE 79 563 680,90

3. WYNIK BUDŻETU -27 693 509,33

29 774 842,33

1. Kredyty/pożyczki/obligacje § 952 10 000 000,00

2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903 0,00

3.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanychzwiązanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach

§ 905 7 881 423,00

4.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków

§ 906 635 892,47

5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00

6. Prywatyzacja majątku jst § 944  0,00

7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 2 377 571,86

8. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

9. Inne źródła (wolne środki) § 950 8 879 955,00

2 081 333,00

1. Spłaty kredytów § 992 1 945 333,00

2. Spłaty pożyczek § 992 136 000,00

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

§ 963

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00

5. Lokaty § 994 0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

ROZCHODY OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK

Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota
2021 r.
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6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00

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

0,00
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UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 328 000,00 zł, w tym:

1. dział 756, rozdział 75621 o kwotę 325 000,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dodatkowe dochody)

2. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 000,00 zł (dodatkowe dochody) zwiększenie planu

dochodów z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas imprez sportowych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 478 000,00 zł, w tym:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w

Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) (wolne środki)

2. dział 754, rozdział 75404 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na

dofinansowanie dodatkowych patroli Policji (dodatkowe dochody)

3. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem bieżącą

działalność DPS SENIOR (dodatkowe dochody)

4. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wykonanie i montaż boksów śmietnikowych (wolne środki)

5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na

wykonanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza (wolne środki)

6. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 40 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup i

montaż ławek na terenie miasta (wolne środki)

7. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 60 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup i

wykonanie nasadzeń w różnych miejscach miasta (wolne środki)

8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą

działalność MOSiR (dodatkowe dochody)

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1 150 000,00 zł, wynikających z rozliczenia roku 2020

roku
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