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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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji Burmistrza 

Miasta Czeladź w roku 2021. 
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II. Informacje ogólne. 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r.: 28 907 .( źródło WSO, UM Czeladź) 

 

Wybrane dane 

statystyczne (GUS) 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Ludność 31 901 31 677 31 405 30 854 

Ludność na 1 km² 1948 1934 1917 1883,6 

Kobiety na 100 mężczyzn 111 111 111 110 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

 

68,1 

 

70,8 

 

73,5 

 

76 

Dochody ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca w 

zł 

4035 4632 5455 5900 

Wydatki ogółem budżetu 

gminy na 1 mieszkańca w 

zł 

4159 4512 5147 5700 

Turystyczne obiekty 

noclegowe 

3 3 4 2 

Pracujący na 1000 

ludności  

175 180 197 192 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (w %) 

 

5,1 

 

4,7 

 

2,9 

 

5,9 

Ludność – w % ogółu 

ludności – korzystająca z 

instalacji: 

Wodociągowej 

 

 

 

99,6 

 

 

 

99,6 

 

 

 

99,6 

 

 

 

99,6 

Kanalizacyjnej 89,8 89,9 90,1 91 

Gazowej 71,5 68,9 69,1 69,31 
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Wybrane dane demograficzne w 2020 r Gmina 

Ludność 30 854 

W tym kobiety  16 164 

Urodzenia żywe 216 

Zgodny 533 

Przyrost naturalny -317 

Saldo migracji ogółem -70 

Ludność w wieku: 

Przedprodukcyjnym 

 

4746 

Produkcyjnym 17635 

Poprodukcyjnym 8658 

Regon ogółem 3269 

W tym w                                                                                                    

sektorze:  

Rolniczym 

 

15 

Przemysłowym i budowlanym 629 

Pracujący  5970 

Bezrobotni zarejestrowani w % 7,9 

W tym kobiety w % 7,6 

Mieszkania oddane do użytkowania 

ogółem 

52 

W tym : 

 Indywidualne 

 

45 

Przeznaczone na sprzedaż lub 

wynajem 

7 

Mieszkania  14711 

Przeciętna powierzchnia Użytkowa 1 

mieszkania w m² 

58,50 m² 
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III. Informacje finansowe. 

 

A. Wykonanie budżetu 

Dochody budżetowe miasta w 2021 roku wyniosły 212.613.163,60 zł, co stanowi 
99,37% planu.  
Dochody własne budżetu wykonano w wysokości 148.919.190,91 zł, co stanowi 
99,38 % dochodów ogółem. 
Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 172.683.316,68 zł, co stanowiło  
103,06 % planu. 
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 39.929.846,92 zł, co stanowiło  86,07 % 
planu. 
 
Wykres. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu miasta 

dochody własne; 
148 919 190,91; 

70%

subwencje; 
24 506 860,00; 12%

dotacje celowe; 
39 169 252,52; 18%

środki od 
pozostałych 
jednostek; 

1 500,00; 0%

 

Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 209.354.425,72 zł, co stanowi 90,13% 
planu. Wydatki własne budżetu wyniosły 173.229.248,20 zł, co stanowiło 88,43% 
zaplanowanych wydatków. 
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 149.487.952,53 zł, co stanowiło 95,35% planu. 
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 59.866.473,19 zł, co stanowiło 79,27% 
planu. 
 
W roku ubiegłym zakończono realizację 4 przedsięwzięć  dofinansowanych środkami 
UE:  

1.  przedsięwzięciami towarzyszącymi. Wydatki na zadanie ponoszono w latach 
2016-2021. Wydatki w ubiegłym roku wyniosły 9.852.443,97 zł. Końcowa 
refundacja wydatków spodziewana jest w 2022 roku. 
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2. Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu. 
Wydatki na zadanie ponoszono w latach 2018-2021. Główna część wydatków 
została poniesiona w 2021 roku w kwocie 3.177.263,95 zł. Refundacja 
wydatków spodziewana jest w 2022 roku.  

3. Budowa ul. Scheiblera. Wydatki na zadanie ponoszono w latach 2020-2021. 
Główna część wydatków została poniesiona w 2021 roku w kwocie 
1.539.123,15 zł. Refundacja wydatków spodziewana jest w 2022 roku. 

4. Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz 

budynku obsługi stadionu – 6.940.033,41 zł 

 
 

Najistotniejsze kwotowo poza wymienionymi były wydatki na następujące 
przedsięwzięcia/programy: 

1) Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu – 

19.631.020,55 zł, 

2) Budowa i remonty dróg – 7.156.584,18 zł 

3) Zakupy nieruchomości – 1.164.022,95,00 zł 

4) Wniesienie wkładów do spółki SIM – 3.000.000,00 zł 

 

Wykres: Kierunki wydatków budżetu miasta w 2021 roku 

 
  

 

Przychody budżetu miasta w 2021 roku wyniosły 21.076.162,43 zł, z czego: 
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 
9.359.839,30  zł 
- wolne środki  z 2020 roku stanowiły kwotę 11.716.323,13 zł. 
Rozchody budżetu miasta zrealizowano w kwocie 2.081.333,00 zł. 
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Tab. Realizacja budżetu 2019-2021 – podstawowe dane 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020

Dochody 172 087 318,44 184 826 968,03 212 613 163,60 107,40% 115,03%

PIT 36 886 943,00 35 637 782,00 59 570 189,00 96,61% 167,15%

Pod. od nieruchomości 22 913 364,32 23 818 623,97 26 095 638,06 103,95% 109,56%

Wydatki 162 356 692,20 184 826 968,03 209 354 425,72 113,84% 113,27%

Wynik operacyjny

(różnica  między dochodami  

bieżącymi  a  wydatkami  

bieżącymi)

Dotacje i środki na 

inwestycje
17 639 502,17 28 721 743,23 23 917 985,56 162,83% 83,27%

Dochody ze sprzedaży 

majątku
24 295 589,08 16 701 169,80 15 923 164,53 68,74% 95,34%

Wynik budżetu 9 730 626,24 5 153 174,19 3 258 737,88

Wykonanie w latach Dynamika zmian

3 279 136,04 2 136 115,06 65,14% 1085,87%23 195 364,15

 
 

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

publicznych 

Po przeanalizowaniu danych z wykonania budżetu roku 2021 należy podkreślić, iż 
spełniono wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym 
na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 
wykonane dochody bieżące  powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i 
wolne środki. 
Dochody bieżące – wydatki bieżące = 23.195.364,15 zł (nadwyżka operacyjna) 
Dochody bieżące + wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych – wydatki bieżące = 
34.911.687,28 zł. 
Planowanie i osiąganie nadwyżki operacyjnej jest wskazane ze względu na 
konieczność spłaty istniejącego zadłużenia miasta a także konieczność spełnienia 
relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych liczonej dla danego 
roku w oparciu o wyniki ubiegłych lat. 
Dane z wykonania budżetu potwierdziły spełnienie relacji o której mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych. 
W 2021 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty + odsetki + poręczenia) 
do dochodów wyniósł 1,76%, przy dopuszczalnym  wskaźniku spłaty wynoszącym 
25,33%. 
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Planuje się, iż w najbliższych latach relacja o której mowa w art. 243 uofp – przy 
założeniu osiągania przez budżet nadwyżki operacyjnej - kształtować się będzie 
następująco (wg. stanu na 31.03.2021 r.): 
 

 Wskaźnik 

planowanej 

spłaty 

zobowiązań 

relacja Dopuszczalny 

wskaźnik 

spłaty 

zobowiązań 

2021 1,76% < 25,33% 

2022 4,20% < 21,76% 

2023 4,07% < 22,45% 

2024 4,31% < 22,31% 

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

 
Zadłużenie miasta z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na koniec 2021 roku 
wyniosło  29.700.048,00 zł. Zobowiązania zawarte w tej kwocie planuje się spłacić do 
2035 roku. W roku 2021 podpisano umowę na emisję 10.000.000 zł obligacji, 
jednakże nie uruchamiano emisji (przesunięcie na 2022 rok). W tabeli przedstawiono 
harmonogram spłat zadłużenia oraz planowany koszt obsługi zaciągniętego 
zadłużenia wg stanu na 31.12.2021 r. Należy przy tym zauważyć iż koszty obsługi 
zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych w 2022 roku będą znacząco 
wyższe. 

 Rozchody budżetu 

(spłata rat, wykup 

obligacji) 

Planowany koszt 

obsługi  

(odsetki) 

2022 2 349 992,00 1 155 000,00 

2023 3 249 992,00 1 090 000,00 

2024 3 849 992,00 1 005 000,00 

2025 4 549 992,00 905 000,00 

2026 3 549 992,00  780 000,00 

2027 4 349 992,00 680 000,00 

2028 4 849 992,00 560 000,00 

2029 5 550 104,00 420 000,00 

2030  1 900 000,00 260 000,00 

2031 1 500 000,00 195 000,00 

2032 1 000 000,00 145 000,00 

2033 1 000 000,00 110 000,00 

2034 1 000 000,00 70 000,00 

2035 1 000 000,00 35 000,00 

 

Poza zadłużeniem o którym mowa wyżej, Miasto Czeladź zabezpiecza spłatę 
zobowiązań zaciągniętych przez spółkę Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. na budowę 
odkrytego basenu. Stan zobowiązań miasta z tego tytułu wyliczono na 7.852.021,52 
zł. Spłata zobowiązań przez spółkę z tytułu basenu odkrytego następować będzie do 
2031 roku. 
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IV. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii. 

1. Strategia rozwoju miasta. 

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 opracowana została               

w roku 2016 roku na zasadach partnerstwa społecznego przy współudziale 

przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, 

jednostek samorządu terytorialnego, radnych. Wkład w strategię wniosły 

także: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Gospodarcza przy 

Burmistrzu Miasta oraz mieszkańcy.  

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 koncentruje się na 

realizacji sześciu celów strategicznych, które w perspektywie do roku 2023 

mają zbliżać miasto do określonej wizji o bardziej wyrazistym profilu, jako 

miasta przyjaznego, spokojnego i bezpiecznego. Miasta, w którym warto 

zainwestować i prowadzić działalność gospodarczą. Miasta, w którym dobrze 

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

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

osiągnięcia. Celem jest stworzenie jak najlepszego wizerunku Czeladzi                    

w oczach potencjalnych inwestorów i mieszkańców całej konurbacji 

górnośląskiej. Aby osiągnąć przyjętą wizję, stawia się na rozwój:  

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

w dłuższej perspektywie czasu pozytywnie wpłynie na utrzymanie liczby 

mieszkańców na jak najwyższym poziomie, a w konsekwencji skutkować 

będzie stabilnymi wpływami do budżetu miasta z podatków od osób 

fizycznych.  

2. Miasta z bogatą ofertą możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego 

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

pozytywnie wpłynie na lokalne aktywności gospodarcze i kulturowe.  

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

zaoferowania coraz bogatszą infrastrukturę mieszkaniową z uwzględnieniem 

stymulowania rozwoju budownictwa jednorodzinnego, budownictwa 

wielorodzinnego, budowy lokali pod wynajem i remontów już istniejących 

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

w mieście, a w konsekwencji przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców. 
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Miasta przyjaznego dla młodych rodzin w wieku 20-35 lat, co pozytywnie 

wpłynie na zrównoważoną strukturę demograficzną oraz na dynamikę życia               

w mieście, a w konsekwencji skutkować będzie powstaniem nowych usług                 

i wzmacnianiem lokalnej aktywności gospodarczej.  

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

w tym dla osób przybywających z innych miejscowości, co pozytywnie wpłynie 

na rozwój nowych usług, a w konsekwencji skutkować będzie kreacją nowych 

miejsc pracy w „srebrnej gospodarce”.  

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

nowych, dużych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących atrakcyjne 

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

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

rozważenia możliwości zamieszkania w mieście.  

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

co pozytywnie wpłynie na dynamikę rozwoju lokalnych podmiotów 

gospodarczych, a w konsekwencji skutkować będzie stabilnymi wpływami do 

budżetu miasta z podatków od osób fizycznych i osób prawnych.  

 

W ciągu pełnych pięciu lat obowiązywania Strategii udało się zrealizować 

znakomitą większość jej celów, których uniwersalizm sprawdził się w czasie. 

Ponadczasowe cele pozostają aktualne, a doświadczenia w ich realizacji stają 

się kierunkowskazem dla przyszłej Strategii Rozwoju Miasta.   
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
STRATEGII ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA LATA 2016-2023 

 
W okresie sprawozdawczym cele strategiczne założone w Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 zostały 

zrealizowane w zakresie opisanym poniżej.  Osiągnięte zostały wskaźniki cząstkowe i całkowite dla realizowanych celów 

 

 

Cel operacyjny, 
strategiczny 

Wskaźnik 

Źródło informacji 
(np. wydział, 

jednostka, dane 
GUS, instytucja, 

itp.) 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta na 

Opis podjętych działań Ryzyko niezrealizowania działań 

 
31.12.2021 

  

CS 1. Miasto bezpieczne 
i spokojne dla każdego 

Stan ludności WSO 28 907  
 

 

1.1. Zwiększenie 
bezpieczeństwa w 
centrum miasta i jego 
dzielnicach do 2023 roku 

System monitoringu miasta 
zainstalowany 

Straż Miejska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MZGK 
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Koncepcja monitoringu Miasta Czeladź opracowana w roku 2016 
przewidywała instalację 111kamer w 48 Punktach kamer. Możliwości 
techniczne i finansowe wymusiły wprowadzenie pewnych modyfikacji 
podczas realizacji rozbudowy systemu monitoringu Miasta Czeladź i 
realizacji inwestycji miejskich. 
Monitoring Miasta Czeladź obecnie to 54 Punkty Kamer, w których 
zamontowane jest 77 kamer (30 obrotowych i 47 stałopozycyjnych).  W 
roku 2021 Przybyły 3 Punkty Kamer, które zainstalowane zostały w 
ramach inwestycji „Zadania ul. Scheiblera”. 
Do obsługi monitoringu nie zatrudniono operatorów. Monitoring jest 
obsługiwany jako zadanie dodatkowe (w miarę możliwości) przez 
Dyżurnego SSD i strażników Straży Miejskiej w Czeladzi. 
W roku 2021 za pomocą monitoringu miejskiego ujawniono 54 
wykroczenia, ponadto w 36 przypadkach zabezpieczono i przekazano 
nagrania na potrzeby postępowań prowadzonych przez Policję. 
 
Zainstalowano kamery w ramach projektu Zintegrowane punkty 
przesiadkowe w mieści … oraz w ramach zagospodarowania terenu 
byłej KWK Saturn 

Na lata 2021 i 2022 nie 
przewidziano środków finansowych 
na dalszą rozbudowę systemu 
monitoringu miejskiego Miasta 
Czeladź. 
Na lata 2021 i 2022 nie 
przewidziano zatrudnienia 
operatorów monitoringu co 
powoduje ograniczenie jego 
wykorzystania do rejestracji obrazu 
z kamer. 
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1.2. Usprawnienie 
mobilności w mieście do 
2023 roku 

Liczba oświetlonych 
przejść dla pieszych 
 
Długość dróg 
remontowanych 
 
Długość dróg nowo 
wybudowanych 
 
Długość ścieżek 
rowerowych 
 
Liczba nowych miejsc 
postojowych w centrum 
miasta 
 
Liczba nowych miejsc 
postojowych w dzielnicach 
 
Długość dróg nowo 
wybudowanych 
Długość ścieżek 
rowerowych 
 
Liczba punktów 
przesiadkowych ATR w 
mieście 
Inteligentny System 
Zarządzania Ruchem 
zainstalowany 
System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej 
operacyjny 
 
Liczba nowych miejsc 
postojowych w centrum 
miasta 
 
Liczba nowych miejsc 
postojowych w dzielnicach 
 

 
 
 
 
 
MZGK 

 
 
 
 
 
1336 mb 
 
 
1339 mb 
 
 
 
8963 mb 
 
 
217 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
Remont ulic Siemianowickiej i Pustej. 
 
 
Budowa ulic Scheiblera, obwodnicy os. Piłsudskiego ora Węglowej etap 
2. 
 
 
Budowa w ramach projektu Zintegrowane punkty przesiadkowe w mieści 
… oraz, budowy ul. Scheiblera i obwodnicy os. Piłsudskiego 
 
Miejsca parkingowe przy ulicach Scheiblera, Hallera, Kombatantów 
 
 
 
Miejsca parkingowe przy ul. Francuskiej 

-    
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1.3. Poprawienie jakości 
sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej do 2023 
roku 

Długość zmodernizowanej 
sieci wodociągowej 
Długość zmodernizowanej 
sieci kanalizacyjnej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Długość zmodernizowanej 
sieci deszczowej 
Długość nowobudowanej 
sieci deszczowej  

Czeladzkie 
Wodociągi Sp. z 
o.o. 

 
 
 
1/ 390 mb, 405 mb 
oraz 150 mb 
 
 
2/ 503 mb, 113  mb 
oraz 595 mb oraz 275 
mb, 478 mb. 
 
 
3/ 278,6 mb + 
37,3 mb 
204,3 mb 
 
 
 
 
1354 mb 
 
 
157 mb 

W ramach uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w sieci 
wod-kan wykonano: 
 
1/ w ulicy Rolniczej sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr.200, 
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o  śr. 125 oraz przyłącza o śr.160. 
Koszt inwestycji 929 316,72 zł netto 
 
2/ w ul. Kilińskiego sieć wodociągową o śr. 200 i śr. 50, przyłącza 
wodociągowe o śr. 40 oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U o śr. 400  
wraz z przyłączami o śr.200 
Koszt inwestycji 964 404,06 zł netto 
 
3/ wymianę sieci wodociągowej w ul. Polnej o śr. 160 i 110 oraz 
przyłącza wodociągowe o śr. 40 
 
 
 
 
 
Wybudowano kanalizacje deszczową w ramach budowy obwodnicy 
Osiedla Piłsudskiego. 
Wybudowano kanalizacje deszczową w ramach zagospodarowania 
terenu byłej KWK Saturn. 
 

 

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

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

    

1.5. Przeciwdziałanie 
niskiej emisji 

Wskaźniki zostały ujęte w 
Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta 
Czeladź i podlegają 
odrębnym systemom 
monitoringu 

   W roku 2021 gmina zawarła z firmą 
doradczą umowę na aktualizację 
GPN. 
Z uwagi na nierzetelność 
wykonawcy umowa została 
rozwiązana i obecnie gmina nie 
posiada aktualnego dokumentu 
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CS 2. Miasto z bogatą 
ofertą możliwości 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego 

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

    

2.1. Pozycjonowanie 
miasta na mapie miejsc 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego w 
konurbacji górnośląskiej.  

Procentowy udział osób, 
które pozytywnie oceniły 
ofertę miasta Czeladź w 
zakresie aktywnego 
spędzenia czasu wolnego 
wśród mieszkańców 
konurbacji górnośląskiej 
objętych badaniem 

    

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

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

    

2.3. Wzmacnianie oferty 
kulturalnej miasta do 2023 
roku 

Liczba rozpoznawalnych 
imprez kulturalnych w 
mieście Czeladź 

WEiPS 1 impreza Dni Integracji Międzypokoleniowej – występy artystyczne Brak  środków, brak partnerów, 
utrzymujący się stan epidemii w 
kraju 

CS 3. Miasto atrakcyjne 
do zamieszkania 

Ludność wg grup wieku w 
grupie 20-34 lat 

WSO 4025   

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

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

BK-GL  Brak mieszkań i gruntów przejętych przez Miasto od SRK S.A.  
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3.2. Zapewnienie 
gotowych do 
zainwestowania terenów 
mieszkaniowych do 2023 
roku 

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

BK-GL  7 ha (Mysłowicka, Kondratowicz)Wytypowanie i podziały geodezyjne 
częściowo uzbrojonych terenów z przeznaczeniem ich do zbycia z 
jednoczesnym warunkiem dozbrojenia terenów przez inwestora-
dewelopera.  Gmina nie wybudowała nowych mieszkań. Gmina nie 
prowadzi statystyk odnośnie nowych mieszkań zbudowanych w ramach 
projektów deweloperskich oddanych do użytku. 
 

 

3.3. Zwiększenie liczby 
nowo wybudowanych  
mieszkań w ramach 
budownictwa 
komunalnego i 
społecznego dla młodych 
rodzin do 2023 roku 

Liczba nowo 
wybudowanych mieszkań 
komunalnych,  
w tym dedykowanych  
dla młodych rodzin 
Liczba nowo 
wybudowanych mieszkań 
społecznych 

BK-GL  Gmina nie wybudowała  mieszkań komunalnych i mieszkań społecznych 
w 2021 r. 

 

3.4. Wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego z 
centrum miasta do 2023 
roku 

Obwodnica zbudowana MZGK 1 Zbudowano obwodnicę oś Piłsudskiego w Czeladzi  

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

Liczba żłobków/ oddziałów 
żłobkowych 
Liczba klubów dziecięcych 
Dzieci w wieku do 3 lat 
ogółem 
Dzieci objęte opieką w 
żłobkach 
Odsetek dzieci objętych 
opieką w żłobkach 
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3.6. Stworzenie miejsc 
aktywności rodzinnej w 
każdej dzielnicy do 2023 
roku 

Liczba placów zabaw i 
projektów małej 
architektury w dzielnicach 
 
Liczba projektów 
zgłoszonych, 
zrealizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego  

MZGK 2 
 
 
 
 
0 

Wybudowano place zabaw w Parku Grabek  
 
 
 
 
Od roku 2021 w Czeladzi nie ma 
budżetu obywatelskiego 
 
 
 

 

CS 4. Miasto przyjazne 
dla osób starszych 

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

WEiPS 7 • Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych, 

• Zajęcia Tai-Chi, 

• Warsztaty „Siła Oddechu”, 

• Ćwiczenia „Fit Senior”, 

• Wykład z dietetykiem 

• Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta 

• Warsztaty rękodzieła 

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

4.1. Zapewnienie 
dogodnych warunków do 
zamieszkania dla osób 
starszych do 2023 roku 

Liczba mieszkań 
zamienionych na mniejsze 
i bardziej dostosowane do 
potrzeb osób starszych 
Liczba stworzonych 
nowych miejsc pobytu dla 
przewlekle chorych  

BK-GL  Gmina w 2021 r nie prowadziła programu związanego z  zamienioną 
mieszkań na mniejsze i bardziej dostosowane do potrzeb osób starszych 

 

4.2. Rozwijanie pakietów 
prywatnych usług 
zdrowotnych dla osób 
starszych do 2023 roku 

Poziom zadowolenia osób 
starszych  
z prywatnych usług 
zdrowotnych oferowanych 
w Czeladzi 
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4.3. Rozbudowa pakietu 
usług społecznych dla 
osób starszych do 2023 
roku 

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

WEiPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOPS 
 

Liczba usług: 13 
 
Liczba osób 
korzystających: ok. 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 osób 

• Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych – Festyn Zdrowia 
(badanie wzroku pod kątem zaćmy, mammografia, spirometria, 
usg kończyn dolnych, glukoza, cholesterol) 

• Zajęcia Tai-Chi, 

• Warsztaty „Siła Oddechu”, 

• Ćwiczenia „Fit Senior”, 

• Wykłady tematyczne (z dietetykiem, z rzecznikiem praw 
konsumenta, o szczepieniach przeciwko Covid-19) 

• Warsztaty rękodzieła 
 
 
Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czeladzi i w roku 2021 liczył 28 osób. 
W roku 2021 mimo nadal utrzymującego się stanu epidemii na terenie 
kraju udało się zorganizować następujące spotkania: 
1. Zajęcia plastyczne i manualne: Mandele”, „Kolorowe akwarium”, 
„Biżuteria z jarzębiny”, 
2. Zajęcia muzyczne: „Wakacyjne szlagiery”, „Piosenki naszej młodości”, 
„Mimozami jesień się zaczyna”, „Narodowe Święto Niepodległości”, 
„Wspólne śpiewanie kolęd”. 
 
 
 
 

Brak środków, brak partnerów, 
utrzymujący się stan epidemii w 
kraju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2021 niestety nadal nie 
pozwolił na pełną działalność klubu.  
Pierwsza połowa roku to głównie 
kontakt telefoniczny z członkami 
klubu. Zajęcia w formie stacjonarnej 
wróciły od maja 2021 z 
zachowaniem ścisłego reżimu 
sanitarnego 
 

4.4. Usuwanie barier w 
przestrzeni publicznej do 
2023 roku 

Długość chodników 
remontowanych i nowo 
wybudowanych 
 
 
Liczba zrealizowanych 
projektów/ inwestycji 
dotyczących infrastruktury 
przyjaznej seniorom 

MZGK 2,5 km 
 
 
 
 
 
4,093 km 

Wyremontowano 2,5 km chodników  
W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR oraz 
remontu ul. Siemianowickiej wyremontowano chodniki  
 
Wykonano 4,093 km chodników  
W ramach inwestycji Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR, budowy 
ul. Scheiblera, budowy obwodnicy Osiedla Piłsudskiego, ul. Węglowej 
etap 2 

 

 

CS 5. Miasto atrakcyjne 
dla inwestorów 

     

5.1. Zapewnienie 
kompleksowej obsługi 
inwestorów od 2017  

Liczba nowych inwestorów 
Liczba nowych miejsc 
pracy 

PUP 26 osób z gminy 
Czeladź, które 
otrzymały środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej  
 

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej – forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, 
absolwentom CIS, absolwentom 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 
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5.2. Zapewnienie 
współpracy z innymi  
jednostkami samorządu 
terytorialnego w aspekcie 
dostępu do edukacji, sieci 
dostaw, transportu 
publicznego, pracowników 
na rzecz nowych 
inwestorów 

 BK-GL  W zakresie pracowników na rzecz nowych inwestorów wytypowany 
został pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Spraw 
Lokalowych i Nadzoru do kontaktów z przedsiębiorcami. Informowanie 
przedsiębiorców o ofertach inwestycyjnej drogą emaiL- w 2021 r 
udzielono ok. 100  informacji email. 

 

CS 6. Miasto przyjazne 
dla mikro i małych 
przedsiębiorstw 

Liczba mikro i małych 
przedsiębiorstw 
Kluczowe wskaźniki 
dotyczące podmiotów 
gospodarczych 

WSO 2073   

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

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

    

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

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

  Hala targowa została wybudowana w latach wcześniejszych poprawiając 
wizerunek terenu. Tutejszy wydział nie prowadzi statystyk w zakresie 
liczby nowych działalności usługowo-handlowych na rynku i w 
przyległych ulicach 
Trwają podziały geodezyjne i przygotowanie terenów poprzemysłowych 
ul. Dehnelów i Scheiblera ok 1,1 ha 
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6.3. Uzbrajanie i 
promowanie terenów na 
potrzeby działalności 
mikro i małych 
przedsiębiorstw 

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

  Poprawa wizerunku otoczenia 
0,6 ha (Francuska) 
0,6 ha (Dehnelów) 
0,5 ha (Scheiblera) 
2,5 ha  (Wiejska) 
0,6 ha (Będzińska Gdańska) 

 

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

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

PUP Udział  
w szkoleniach 
rozpoczęły 3 osoby  
z gminy Czeladź 
 
 

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

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 został 

opracowany w lutym 2016 roku przez konsultantów Centrum Doradztwa 

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

Zespołem ds. Rewitalizacji, pracownikami urzędu, przedstawicielami instytucji 

społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego i organizacji 

pozarządowych.  

Zastosowana metoda prac nad dokumentem programu rewitalizacji stanowiła 

wyważone połączenie prac eksperckich i dyskusji publicznej nad zagadnieniami 

związanymi ze strategicznym planowaniem rozwoju miasta. Dodatkowo 

przeprowadzono wiele konsultacji społecznych odwołując się do szeregu metod – 

począwszy od spotkań warsztatowych, przez badania społeczne na próbie 

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

z przedstawicielami środowiska gospodarczego miasta Czeladź oraz organizacji 

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

internetową służącą do konsultacji, zgłaszania propozycji rozwiązań do programu 

rewitalizacji bezpośrednio przez mieszkańców. 

Horyzont czasowy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź 

obejmuje lata 2016 – 2023.  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 – 2023 został 

przygotowany i opracowany zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, a także Ustawą z dnia 9 października  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Tym samym zarówno jego struktura, jak  

i zawartość merytoryczna koresponduje wprost z zaleceniami dla tego typu 

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

pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2.1.). 

Proces wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

rozpoczął się we wrześniu 2015 roku i został zakończony w lutym 2016 roku, kiedy to 
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Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę o przyjęciu obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji.  

Wśród najważniejszych wskaźników, na podstawie których opracowana 

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

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

niepełnosprawnych oraz osób młodych), wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz 

egzaminów VI- klasisty, liczba przestępstw i wykroczeń, frekwencja wyborcza, saldo 

migracji oraz saldo ruchu naturalnego, poziom przedsiębiorczości, poziom 

zanieczyszczenia powietrza, wód oraz gleby, liczba awarii sieci wodno-

kanalizacyjnych itp. 

W związku z problemem pozyskania wszystkich danych w podziale na ulice 

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

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

liczba osób korzystających z pomocy społecznej, średnie wyniki egzaminów dla szkół 

podstawowych oraz szkół gimnazjalnych według obwodów, których dotyczą oraz 

średnia frekwencja wyborcza według okręgów wyborczych. 

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

charakteryzowały się najwyższym nagromadzeniem problemów społecznych.  

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

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

obszarów, co jest jednym z wyznaczników delimitacji obszarów zdegradowanych 

(spójność przestrzenno-funkcjonalna). Obszary zdegradowane zostały wyznaczone 

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

o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju miasta. Dodatkowo, poza delimitacją 

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

Miasta, którego potrzeba rewitalizacji została wskazana w Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czeladź. Również analiza 

wskaźników społecznych również potwierdziła koniczność ujęcia tychże obszarów. 

Dodatkowo do wskazanych obszarów zamieszkałych włączono tereny 

niezamieszkałe, które mają potencjał rozwojowy i zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy  

o Rewitalizacji mogą przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym. Włączone obszary to: tereny pokopalniane byłej KWK „Saturn”, 

niezamieszkałe tereny przy ul. Scheiblera, niezamieszkałe tereny gospodarcze przy 

ul. Wojkowickiej, a także tereny przemysłowe przy ul. Francuskiej (obszar byłej 
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kopalni KWK „Piaski”). Wyznaczone obszary charakteryzujące się problemami 

społecznymi, nazwano roboczo: Nowym Miastem, Starym Miastem, Kolonią Saturn 

oraz Starymi Piaskami.  

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Czeladź nie ustanowiono 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Miasto zastrzegło sobie możliwość jej 

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

Program rewitalizacji stanowi wieloletni program działań w sferze społecznej 

oraz gospodarczej lub przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej lub 

środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania  różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji.  

Realizacja programu rewitalizacji ma spowodować ożywienie gospodarcze  

i społeczne, w tym  także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru gminy 

poprzez wsparcie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowację 

zabudowy, w tym głównie obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym  

i historycznym. 

Inicjatywy rewitalizacyjne wskazane w Programie znajdują przełożenie na 

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

perspektywie podniesienie konkurencyjności miasta w skali lokalnej i ponadlokalnej. 

Opracowany Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem, umożliwiającym 

lokalnym podmiotom oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację 

działań rewitalizacyjnych, wynikających z Programu. 

W okresie sprawozdawczym zadania założone w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 zostały zrealizowane w zakresie 

opisanym poniżej.  Osiągnięte zostały wskaźniki cząstkowe i całkowite dla 

realizowanych celów. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2021 
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CZELADŹ NA LATA 2016-2023 

 
 W okresie sprawozdawczym zadania założone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 
zostały zrealizowane w zakresie opisanym poniżej.  Osiągnięte zostały wskaźniki cząstkowe i całkowite dla realizowanych celów. 
Pozostałe  zadania zostały zakończone w poprzednich latach i ujęte w Raportach o Stanie Gmina za lata 2019-2020,  bądź nie były 
realizowane z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19. 
 
 
 

Obszar Stare Miasto 
 

Numer 
zadania 

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet 
całkowity  
zadania w 
zł 

Wydatkowan
e 
środki 

Odpowied
zialny 

Uwagi 

1.1. Czeladzkie Centrum 
Wsparcia Rodziny – 
Centrum Usług 
Społecznych Rynek 22 

A/ W zakresie reintegracji 

społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: 

• Trening umiejętności 

społecznych: grupa I 

łącznie 50 godzin, 

grupa II łącznie 50 

godzin; 

• Grupa wsparcia: 

grupa I łącznie 20 

Zgodnie z 
uchwałą 

budżetową 

183 932,68 zł MOPS 
Czeladź 
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godzin, grupa II 

łącznie 20 godzin; 

• Job coaching: grupa I 

łącznie 105 godzin, 

grupa II łącznie 110 

godzin; 

• Kurs komputerowy, 

łącznie 50 godzin; 

• Szkolenia/kursy 

zawodowe: operator 

wózków jezdniowych 

łącznie 42 godziny, 

pracownik biurowy z 

obsługą kasy fiskalnej 

łącznie 60 godzin; 

B/ W zakresie działań 

środowiskowych na rzecz 

społeczności lokalnej: 

• Zajęcia sportowo-

ruchowe, łącznie 20 

godzin; 
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• Zajęcia plastyczne/z 

rękodzieła, łącznie 6 

godzin; 

• Spotkania 

integracyjne: Święto 

Dyni 1 (25 osób), 

Święto Dyni 2, 

Andrzejki, spotkanie 

opłatkowe. 

Ponadto zatrudniono pracownika 

socjalnego ds. animacji 

społeczności lokalnej na 

umowę o pracę w wymiarze 1 

etatu. 

 

1.2. Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

W 2021 roku Miasto Czeladź 

zrealizowało następujące 

zadania publiczne udzielając 

organizacjom pozarządowym 

dotacji celowych na 

podstawie otwartych 

konkursów ofert oraz w trybie 

tzw. małych grantów: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEiPS 
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• Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

patologiom 

społecznym 

• Pomoc społeczna, w 

tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

• Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

• Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

W 2021 roku 16 organizacji 

pozarządowych ubiegało się 

o dotację celową z budżetu 

Miasta Czeladź w ramach 

otwartych konkursów ofert. 

Wnioski o małe granty złożyło 

157 534,23 zł 
 
 
 
 

10 000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 925,10 zł 
 
 
 
 
 
 
472 479,98 zł 
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14 organizacji 

pozarządowych. 

 

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

W 2021 roku Wydział 

Edukacji i Polityki Społecznej 

organizował następujące 

wykłady mające na celu 

aktywizację lokalnych 

seniorów: 

• 28 września 2021 

roku zorganizowano 

wykład na temat 

szczepień i 

profilaktyki przeciw 

COVID-19. 

Organizacja wykładu 

wpisuje się zarówno 

w profilaktykę 

zdrowotną, ale 

również w działania 

promocyjne na temat 

stosowności 

szczepień przeciwko 

COVID-19. Tematy 

 bezkosztowo WEiPS  
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poruszane na 

wykładzie zostały 

opracowane przez 

naukowców oraz 

lekarzy i miały na celu 

zwiększenie wiedzy 

mieszkańców na 

temat wirusa SARS-

CoV-2, omówiono 

dostępne szczepionki 

oraz skutki ich użycia. 

Ponadto podczas 

wykładu, mieszkańcy 

Czeladzi mogli 

bezpłatnie skorzystać 

ze szczepień przeciw 

COVID-19. W 

spotkaniu 

uczestniczyło 14 

osób. 

• 1 grudnia 2021 roku 

odbyło się spotkanie z 

dietetykiem 
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klinicznym pn. 

„Wzmacnianie 

odporności organizmu 

pod lupą dietetyka”. 

W spotkaniu 

uczestniczyło 17 

osób.  

 

1.5.  Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – 
Stworzenie Spółdzielni 
Socjalnych 

brak brak brak MOPS Koncepcja zadania 

zakładała założenie na 

terenie gminy Czeladź 

dwóch spółdzielni 

socjalnych w wyniku 

współpracy Stowarzyszenia 

Pomocy Rodzinie „Jestem 

Z Tobą” ze 

Stowarzyszeniem 

Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „MOST”. 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane z uwagi na 

brak działań ze strony tych 

stowarzyszeń w tym 
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zakresie. 

Obecnie na terenie miasta 

nie działa żaden podmiot, 

który podjąłby się takiego 

przedsięwzięcia jak 

założenie spółdzielni 

socjalnej. 

Zadanie jest częściowo 
realizowanie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czeladzi w 
ramach projektu pn. „Rynek 
– Nowe Możliwości” 

 

 
 
 
Obszar Kolonia Saturn 

 

Numer 
zadania 

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet 
całkowity  
zadania 
na rok 
2021 w zł  

Wydatko
wane 
środki 

Odpowie
dzialny 

Uwagi 

2.1. Centrum Usług 
Społecznych i 
Aktywności Lokalnej 
Saturn – integracja i 
aktywizacja społeczna 
mieszkańców miasta, 
w tym zwłaszcza osób 

W 2021 roku Wydział Edukacji i 

Polityki Społecznej organizował 

następujące zajęcia  i wykłady 

mające na celu aktywizację 

 10 510 zł WEiPS 
 
 
 
 
 
 

 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  33 

starszych lokalnych seniorów: 

• Warsztaty pn. „Siła 

Oddechu”, w których 

cotygodniowo udział brało 

ok. 15 seniorów. Zajęcia 

polegały na doskonaleniu 

technik świadomego 

oddychania, relaksacji oraz 

terapii dźwiękiem i 

zapachem. W 2021 roku 

zorganizowano dwie bedycje 

zajęć, w ramach których 

odbyły się 23 spotkania, 

• Ćwiczenia pn. „Fit Senior” to 

zajęcia ruchowe, które 

dostosowane były do 

możliwości osób starszych. 

Ćwiczenia odbywały się pod 

okiem doświadczonego 

trenera fitness w dwóch 

grupach gromadzących ok. 

40 osób. W ubiegłym roku 

łącznie odbyło się 15 zajęć, 
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• Grupowe Wsparcie 

Psychologiczne to cykl 

warsztatów, których 

głównym celem było 

wsparcie seniorów w 

zakresie radzenia sobie ze 

stresem oraz praca nad ich 

asertywnością. W 2021 roku 

zorganizowano 9 spotkań, 

• 24 listopada 2021 roku 

odbyło się spotkanie z 

Powiatowym Rzecznikiem 

Praw Konsumenta, które 

zgromadziło 16 osób, 

• 2 grudnia 2021 roku 

zorganizowano Warsztaty 

Rękodzieła dla czeladzkich 

seniorów,                              

w ramach których stworzono 

ekologiczne, 

bożonarodzeniowe stroiki. W 

warsztatach udział wzięło 20 

osób.  
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W ramach działań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej dla 

mieszkańców, Wydział Edukacji 

i Polityki Społecznej zorganizował 

akcje bezpłatnych badań 

profilaktycznych:  

1. bezpłatne badania 

przesiewowe pod kątem 

zaćmy: 

• wczesne wykrycie 

zaćmy jest 

najistotniejsze w 

leczeniu tej 

choroby, 

ponieważ w miarę 

postępowania 

choroby zabieg 

usunięcia zaćmy 

staje się coraz 

bardziej 

skomplikowany i 

obarczony jest 
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coraz większym 

ryzykiem 

komplikacji. 

Sytuacja 

pandemiczna 

ograniczyła 

mieszkańcom 

dostęp 

do badań 

profilaktycznych 

oraz narzuciła 

podmiotom 

procedury 

sanitarne, dlatego 

badania zostały 

przeprowadzone 

w dwóch dniach 

oraz w dwóch 

różnych 

miejscach, aby 

dotrzeć do jak 

największej liczby 

mieszkańców 
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Czeladzi. 

ul. Biedermanna 

2: 

termin realizacji: 

25 czerwca 2021 

roku 

liczba 

uczestników: 45 

osób 

ul. Trznadla 1: 

termin realizacji: 

15 czerwca 2021 roku 

liczba 

uczestników: 49 osób 

 2. bezpłatne badania 

spirometryczne: 

• sytuacja 

pandemiczna 

ograniczyła 

mieszkańcom dostęp 

do badań 

profilaktycznych oraz 

narzuciła podmiotom 
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procedury sanitarne, 

dlatego badania 

zostały 

przeprowadzone w 

dwóch dniach oraz w 

dwóch różnych 

miejscach, aby 

dotrzeć do większej 

liczby mieszkańców 

Czeladzi. 

ul. Biedermanna 2: 

termin realizacji: 30 

lipca 2021 roku 

liczba uczestników: 

43 osoby 

ul. Trznadla 1: 

termin realizacji: 23 

lipca 2021 roku 

liczba uczestników: 

55 osób. 

Wszystkie powyższe zajęcia, 

badania i warsztaty realizowane były 

w Centrum Usług Społecznych i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOPS 
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Aktywności Lokalnej SATURN.  

 

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 okresie od 
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01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

odbywały się zajęcia cykliczne i 

skierowane były do mieszkańców 

miasta w tym dla seniorów. Część 

zajęć prowadzonych w CUSiAL 

„SATURN” miała charakter cykliczny 

i były to zajęcia relaksacyjne, 

warsztaty, badania profilaktyczne. 

Prowadzone były także zajęcia, 

których odbiorcą byli słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i były 

to zajęcia z tańca liniowego. 

Ponadto w budynku odbywały się 

spotkania członków Stowarzyszeń, 

które działają na terenie miasta, 

Stowarzyszenia te korzystały także z 

możliwości prowadzenia zajęć w 

ramach własnej działalności. 

Odbywały się regularne zajęcia 

sportowe, zajęcia fitness oraz 

zajęcia muzyczne. 

Zadania, które były realizowane  w 

Centrum Usług Społecznościowych i 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  41 

Aktywności Lokalnej SATURN od 

stycznia 2021r do grudnia 2021r.: 

– 16 zajęć z pilatesu, 

organizowane przez 

Stowarzyszenie Kulturalno-

Edukacyjne RAZEM w 

ramach projektu ANTY 

STRES, w których łącznie 

uczestniczyło 89 osób, 

– 4 zajęcia z obsługi 

komputera  organizowane 

przez Stowarzyszenie 

RAZEM, z których 

skorzystało 12 osób, 

– 10 zajęć fitness dla 59 osób, 

– zajęć sportowych capoeira, 
których było 48 spotkań dla 
325 osób, 

– badania profilaktyczne 
(ZAĆMA) z której skorzystało 
50 osób - mieszkańców 
Czeladzi, 

– badania profilaktyczne 
(Spirometria) - 63 osoby, 
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– zajęcia taneczne 39 spotkań 
– 262 osoby, 

– spotkania grupy Senior dla 
Seniora "Życzliwi" 10 
spotkań, w których 
uczestniczyło 105 osób. 

Cykliczne zajęcia dla seniorów takie 
jak: 

– zajęcia relaksacyjne "Siła 
oddechu"  - 22 spotkania dla 
264 osób, 

– warsztaty psychologiczne 3 
spotkania  dla 36 osób, 

– taniec liniowy 9 zajęć – 115 
osób, 

– 2 spotkania zarządu 
Towarzystwa Przyjaźni 
polsko-francuskiej, w której 
uczestniczyło 7 osób, 

– warsztaty świąteczne 1 
spotkanie dla 7 osób 

Ponadto w CUSiAL SATURN odbyły 
się: 
- szkolenie dla zakładu pracy 
(MZGK Czeladź), w którym brało 
udział 13 osób, 
- spotkanie wigilijne dla 

Stowarzyszenia Biegowa Kuźnia, w 

której uczestniczyło 48 osób. 
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2.4. Aktywizacja 
gospodarcza terenu 
byłej KWK Saturn – 
budowa ulicy 
Scheiblera i ulicy 
Biedermanna  (etap 2) 
wraz z uzbrojeniem 
terenu (brownfield) 

Rok 2021 był kolejnym rokiem 

realizacji projektów, na które gmina 

pozyskała dofinansowanie z RPO 

WSL na lata 2016-2021 w ramach 

naborów 3.1.1. i 6.1. 

3 180 
936,04 zł 
+ 
1 540 
000,00 zł 

3 177 
263,95 zł 
+ 
1 539 
123,15 zł 

MZGK  

 
 

Obszar Nowe Miasto 
 

Numer 
zadani
a 

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet 
całkowity  
zadania w 
zł 

Wydatko
wane 
środki 

Odpowied
zialny 

Uwagi 

3.4. Stworzenie miejsca 
integracji i aktywizacji 
społecznej osób 
starszych/seniorów 

brak brak brak MOPS Zadanie nie jest 
realizowane z uwagi 
na brak 
wyznaczonego lokalu 
przeznaczonego na 
miejsce spotkań dla 
seniorów. Działanie 
nie zostało wykonane 
z przyczyn 
niezależnych od 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  
w Czeladzi. 

3.6. Pomoc rehabilitacyjna i 
psychologiczna dla 
członków Klubu 

W 2021 roku Klub Abstynenta 

„Metamorfoza” z siedzibą w 

  WEIPS  
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Abstynenta Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 

nie wystąpił z wnioskiem o dotację 

celową z budżetu Miasta Czeladź. 

Pomimo trwającej pandemii 

Stowarzyszenie realizowało swoje 

cele poprzez:  

• doprowadzanie do stałej 

abstynencji członków klubu, 

a także wspieranie 

trzeźwości 

członków Stowarzyszenia, 

• uczenie kultury życia bez 

alkoholu oraz wszelkich 

uzależnień, pomoc 

w odbudowywaniu relacji 

rodzinnych,  

• rozwijanie i propagowanie 

inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających 

przeciwdziałaniu 

zjawisku alkoholizmu i innym 

patologiom społecznym, 

• podtrzymywanie więzi 
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międzyludzkich w oparciu o 

zasadę wzajemnej pomocy 

i solidarności z osobami 

uzależnionymi i 

współuzależnionymi, 

• udzielanie informacji i 

pomocy osobom spoza 

klubu w kwestii podjęcia 

leczenia 

odwykowego, 

• integrację społeczną po 

zakończeniu terapii, 

• prowadzenie rozmów 

motywująco – 

informacyjnych z osobami 

zgłaszającymi się 

po pomoc i wsparcie,  

• zapoznanie społeczności 

lokalnej z działalnością 

klubu, 

• propagowanie idei 

trzeźwości na terenie 

naszego miasta,   
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• pomoc osobom w 

pokonywaniu trudnej sytuacji 

życiowej spowodowanej 

chorobą 

alkoholową. 

 

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

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czeladzi realizował 

projekt „Termomodernizacja 

budynku głównego szpitala w 

Czeladzi (segment A, segment B, 

segment C) w Powiatowym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Będzinie” dofinansowany w ramach 

4.3.1. Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej – ZIT, RPO WSL na 

lata 2014-2020. 

6120656,0
0 zł 

 Starostwo 
Powiatowe 
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Obszar Stare Piaski 
 

Numer 
zadani
a 

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet 
całkowity  
zadania w 
zł 

Wydatko
wane 
środki 

Odpowie
dzialny 

 

4.1. Aktywizacja społeczna 
seniorów w dzielnicy 
Piaski 

Z uwagi na stan pandemii zajęcia w 

ramach działalności Klubu w roku 

2021 były ograniczone i formie 

stacjonarnej zaczęły się odbywać 

od maja 2021 roku. 

W ramach zajęć Klubu odbyły się 

następujące spotkania: 

17.05.2021 spotkanie przy kawie 

„Nareszcie razem” (21 osób) 

24.05.2021 zajęcia plastyczne 

„Majowe mandele” (10 osób) 

31.05.2021 spotkanie z policją 

„Bezpieczny senior” (15 osób) 

07.06.2021 zajęcia muzyczne, 

wspólne śpiewanie „Wakacyjne 

szlagiery” (11 osób) 

08.07.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Jolantą Klimek (Bąk) – „Lato 

z poezją”, cz.1. (7 osób) 

12.07.2021 Zajęcia plastyczne – 

 1 621,69 zł MOPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie realizowane w 

dzielnicy Piaski do 

2020r. W 2021r. 

działanie przeniesione 

na Rynek 22. 

Aktywizacja seniorów 

jest kontynuowana i 

została rozszerzona na 

osoby z całego terenu 

Czeladzi. 
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„Kolorowe akwarium” (4 osoby) 

19.07.2021 Akademia kulinarna – 

„Zdrowie na talerzu – owocowe 

szaleństwo” (11 osób) 

26.07.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Jolantą Klimek (Bąk) oraz 

recital gitarowy Pana Andrzeja 

Brigge – „Lato z poezją”, cz.2 (13 

osób) 

02.08.2021 Zajęcia sportowe – 

„Miniturniej tenisa stołowego” (4 

osoby) 

03.08.2021 Zajęcia ogrodnicze – 

wspólne sadzenie kwiatów (10 

osób) 

10.08.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Aleksandrą Bekus – 

„Czeladzkie spotkania z poezją” 

cz.1 (13 osób) 

16.08.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Jolantą Klimek (Bąk) oraz 

recital gitarowy Pana Andrzeja 

Brigge – „Na podlaskich ścieżkach” 

cz.1 (15 osób) 

23.08.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Aleksandrą Bekus – 

„Czeladzkie spotkania z poezją” 

cz.2 (9 osób) 

30.08.2021 Spotkanie autorskie z 

Panią Jolantą Klimek (Bąk) oraz 

recital gitarowy Pana Andrzeja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  49 

Brigge –  „Na podlaskich ścieżkach” 

cz.2 (liczba osób 13) 

15.09.2021 Zajęcia muzyczne - 

wspólne śpiewanie „Piosenki 

naszej młodości” (14 osób) 

22.09.2021 Zajęcia manualne - „ 

Biżuteria z jarzębiny” (15 osób) 

29.09.2021 Warsztaty rozwojowe z 

elementami arteterapii:  "Jak 

polubić siebie? Sposoby na 

zwiększenie poczucia własnej 

wartości” (15 osób) 

06.10.2021 Zajęcia muzyczne – 

wspólne śpiewanie piosenek o 

jesieni „ Mimozami jesień się 

zaczyna” (13 osób) 

20.10.2021 Spotkanie autorskie – 

Jolanta Klimek (Bąk) „Ocieplamy 

jesienne wieczory wierszem i 

piosenką”   (11 osób) 

27.10.2021 Warsztaty rozwojowe z 

elementami arteterapii – Treningi 

funkcji poznawczych - „Jak 

przeciwdziałać efektom starzenia?” 

(8 osób) 

10.11.2021 Zajęcia muzyczne – 

wspólne śpiewanie piosenek 

patriotycznych „Narodowe Święto 

Niepodległości” (10 osób)                                             

24.11.2021 Warsztaty rozwojowe z 
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elementami arteterapii – „Jak 
uwolnić się od stresu, lęku i 
depresji?”. Trening relaksacji (8 
osób)                
08.12.2021 Zajęcia muzyczne – 
wspólne śpiewanie kolęd (6 osób)                                          
16.12.2021 Spotkanie 
przedświąteczne z klubowiczami 
(20 osób) 
 
 
W okresie od czerwca do lipca 

2021 roku, w Kopalni Kultury, 

Wydział Edukacji i Polityki 

Społecznej zorganizował dla 

czeladzkich seniorów bezpłatne 

zajęcia Tai-Chi. Łącznie w 

ćwiczeniach udział wzięły 72 osoby.  

W ramach działań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej dla 

mieszkańców, Wydział Edukacji 

i Polityki Społecznej zorganizował 

akcje bezpłatnych badań 

profilaktycznych:  

    1. bezpłatne badania 

przesiewowe pod kątem zaćmy: 

• wczesne wykrycie zaćmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
WEiPS 
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jest najistotniejsze w 

leczeniu tej choroby, 

ponieważ 

w miarę postępowania 

choroby zabieg usunięcia 

zaćmy staje się coraz 

bardziej skomplikowany i 

obarczony jest coraz 

większym ryzykiem 

komplikacji. Sytuacja 

pandemiczna ograniczyła 

mieszkańcom dostęp do 

badań profilaktycznych oraz 

narzuciła podmiotom 

procedury sanitarne, 

dlatego badania zostały 

przeprowadzone w dwóch 

dniach oraz w dwóch 

różnych miejscach, aby 

dotrzeć do większej liczby 

mieszkańców Czeladzi. 

ul. Biedermanna 2: 

termin realizacji: 25 czerwca 
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2021 roku 

liczba uczestników: 45 osób 

ul. Trznadla 1: 

termin realizacji: 15 czerwca 

2021 roku 

liczba uczestników: 49 osób 

 

2. bezpłatne badania 

spirometryczne: 

• sytuacja pandemiczna 

ograniczyła mieszkańcom 

dostęp do badań 

profilaktycznych oraz 

narzuciła podmiotom 

procedury sanitarne, 

dlatego badania zostały 

przeprowadzone w dwóch 

dniach oraz w dwóch 

różnych miejscach, aby 

dotrzeć 

do większej liczby 

mieszkańców Czeladzi. 
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ul. Biedermanna 2: 

termin realizacji: 30 lipca 

2021 roku 

liczba uczestników: 43 

osoby 

ul. Trznadla 1: 

termin realizacji: 23 lipca 

2021 roku 

liczba uczestników: 55 

osób. 

Ponadto Miasto Czeladź brało 

udział w projekcie pn. „Profilaktyka 

raka jelita grubego – 

to w Tarnowskich Górach nic 

strasznego! III” – projekt 

realizowany był przez 

Wielospecjalistyczny Szpital 

Powiatowy S.A. w Tarnowskich 

Górach, a dofinansowany był z 

funduszy europejskich. Projekt 
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zakładał realizację bezpłatnych 

badań kolonoskopowych dla 

mieszkańców Czeladzi oraz 

szerzenie wiedzy na temat 

profilaktyki raka jelita grubego.  

24 sierpnia 2021 roku w ramach 

projektu zorganizowany został 

wykład informacyjny 

na temat badania 

kolonoskopowego oraz profilaktyki 

raka jelita grubego. Wykład 

przeprowadziła dr n. med. 

Agnieszka Kowalska – Pawełek, w 

którym udział wzięło 11 osób.  

Powyższe działania odbywały się w 

Kopalni Kultury w Czeladzi.  

 
 

4.2. Rewitalizacja poprzez 
kulturę – odnowienie 
budynku Traffic i 
przywrócenie mu funkcji 
centrum kulturalno-
społecznego dzielnicy 

10 903 – liczba korzystających z 

oferty kulturalnej wg danych na 

31.12.2021 (zmniejszenie w 

stosunku do danych z 2019 r. 

wynika z czasowego zamknięcia 

i/lub ograniczenia działania 

jednostki z uwagi na sytuacje 

epidemiczną)  

Środki 
własne 

 MBP  
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4.4. Aktywizacja rodzin, 
dzieci i młodzieży 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

   MOPS 
Czeladź 

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

 

Wszystkie Obszary Rewitalizacji 
 

Numer 
zadani
a 

Nazwa zadania Podjęte działania Budżet 
całkowity  
Zadania w 
roku 2021 

Wydatk
owane 
środki 

Odpowiedz
ialny 

Uwagi 

5.1. Zintegrowany system 
połączeń rowerowych w 
powiecie będzińskim 

W roku 2021 kontynuowano 
prace związane z budową dróg 
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych  w Czeladzi w 
ramach projektu „Zintegrowane 
punkty przesiadkowe A-T-R i A-R 
w mieście Czeladź wraz z 
przedsięwzięciami 
towarzyszącymi”.  

9 854 375,00 
zł 

9 852 
443,97 zł 

Starostwo 
Powiatowe w 
Będzinie 
oraz MZGK 

Zadanie realizowane w tym 
zakresie przez gminę 
Czeladź na podstawie 
porozumienia zawartego z 
Powiatem Będzińskim 

5.2. Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia  

b.d. b.d. b.d. PUP  Liczba osób 

bezrobotnych i 

poszukujących pracy 

zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Będzinie z 

terenu gminy Czeladź, 

które podjęły zatrudnienie 

w 2020, 

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

W okresie świąt wielkanocnych 

tj. 12 kwietnia 2021 r. Wydział 

Edukacji i Polityki Społecznej 

przy współpracy z Fundacją 

Wolne Miejsce, sfinansował i 

zorganizował dostarczenie 

świątecznych paczek 

śniadaniowych dla mieszkańców 

Czeladzi – osób samotnych oraz 

takich, które znalazły się w 

trudnej sytuacji materialnej, bądź 

były zagrożone wykluczeniem 

społecznym. Paczki trafiły do 43 

mieszkańców. 

  

Ze względu na trwającą w 2021 

roku pandemię nie 

zorganizowano Harcerskiej Akcji 

Zima oraz Nieobozowej Akcji 

Letniej – półkolonii, które mają 

na celu zabezpieczenie dzieciom 

czasu wolnego. 

 158 151,7
9 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEiPS 
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Jednakże podczas minionych 

wakacji Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji wraz z Wydziałem 

Edukacji i Polityki Społecznej 

zorganizował dla dzieci i 

młodzieży spędzającej wakacje 

w mieście cykl imprez sportowo 

– rekreacyjnych. W ramach 

oferty zrealizowano: 

• piłkarskie poniedziałki, 

które odbywały się na 

przyszkolnych boiskach. 

W zajęciach udział wzięło 

50 osób, 

• w każdy wtorek 

pracownicy firmy „Skate 

Room” uczyli dzieci i 

młodzież jazdy 

na rolkach, deskorolce 

oraz hulajnodze. W 

zajęciach 

organizowanych w 

czeladzkim skate parku 
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uczestniczyło 360 osób, 

• w środy organizowano 

zajęcia z tenisa, które 

odbywały się na terenie 

kortów tenisowych przy 

ulicy Mickiewicza. W 

przedsięwzięciu udział 

wzięło 90 osób, 

• w czwartki odbywały się 

zajęcia z siatkówki 

plażowej, z zajęć 

skorzystało 60 osób, 

• w piątki organizowano 

gry, zabawy i konkursy 

dla najmłodszych. 

Ponadto przez cały czas trwania 

akcji „Lato w Mieście 2021” na 

Rynku w Czeladzi stało 

urządzenie euro bungee 

naprzemiennie z karuzelą oraz 

mini koszykówka dla 

najmłodszych. Z urządzeń 

skorzystało 17280 osób. 
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Zorganizowano również: 

• 19.07.2021 r. spotkanie z 

Marcinem Prusem byłym 

reprezentantem Polski 

w siatkówce. Sportowiec 

zachęcał dzieci i młodzież 

do aktywnego spędzania 

czasu wolnego z 

siatkówką, w wydarzeniu 

udział wzięło 20 uczniów.  

• 9.08.2021 r. na Rynku 

Starego Miasta stanął 

namiot profilaktyczny -  

edukacja poprzez 

zabawę, przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym, 

uzależnieniom oraz 

przemocy. W spotkaniu z 

pedagogami udział wzięło 

około 30 osób.  

• 20.08.2021 r. i 

27.08.2021 r. spektakle 
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teatralne w plenerze o 

charakterze 

profilaktyczno-

edukacyjnym pt.  

„Prastara Książnica – 

Skarb i Tajemnica” oraz 

„W leśnym sądzie 

niejeden bohater dziś 

zasiądzie”. Spektakle 

poruszały tematykę 

problemów nadużywania 

alkoholu, promowały 

czytanie książek, jak 

również edukowały w 

zakresie świadomego 

korzystania z internetu. 

• warsztaty dziennikarskie, 

które prowadził Jarosław 

Adamski - dziennikarz i 

redaktor naczelny z 

ponad 20 letnim 

doświadczeniem 

(pracował w takich 
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redakcjach jak: TVP 

Katowice, Dziennik 

Zachodni, Radio Piekary, 

Silesia24.pl czy obecnie 

w portalu internetowym 

CzyżTak). Z zajęć 

dziennikarskich 

skorzystało 30 osób. 

• warsztaty artystyczno-

terapeutyczne prowadziła 

Magdalena 

Lewandowska – pedagog 

z wieloletnim 

doświadczeniem, 

pracująca na co dzień z 

młodzieżą 

z problemami natury 

psychicznej, 

doświadczony nauczyciel 

i wykładowca akademicki. 

Z tych warsztatów 

skorzystało ponad 20 

dzieci. 
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Ponadto Kopalnia Kultury wraz z 

Wydziałem Edukacji i Polityki 

Społecznej w ramach „Lato 

w mieście 2021” przygotowała: 

• warsztaty teatralne: 

termin realizacji 

5.07.2021 r. – 16.07.2021 

r. (od poniedziałku 

do piątku przez dwa 

tygodnie, w godzinach 

10.00-12.00). Warsztaty 

prowadziła aktorka Teatru 

Dzieci Zagłębia w 

Będzinie, obejmowały 

one zajęcia m.in. z dykcji 

i emisji głosu oraz gry 

aktorskiej. Bazą do 

ćwiczeń były teksty 

oparte na profilaktycznym 

przesłaniu. 

Podsumowaniem tych 

działań była zagrana  „na 
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żywo” przed 

publicznością etiuda, 

która następnie została 

nagrana i pokazana na 

YouTubie i fb Kopalni 

Kultury, 

• gry i zabawy 

podwórkowe, ruchowe, 

plastyczne: termin 

realizacji 5.07.2021 r. – 

16.07.2021 r. (od 

poniedziałku do piątku 

przez dwa tygodnie, w 

godzinach 

12.00-13.00). Łącznie w 

warsztatach oraz grach i 

zabawach uczestniczyło: 

131 osób, 

• kino plenerowe: 

12.07.2021 r. na Rynku 

Starego Miasta w ramach 

Czeladzkiej Strefy Kibica, 

wyświetlono film „Green 
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Book”. Produkcja została 

nagrodzona prestiżowymi 

nagrodami, m.in. trzema 

statuetkami Oscara, 

zdobywając uznanie 

krytyków i widzów. 

W wydarzeniu udział 

wzięło 51 osób, 

• seanse kinowe dla dzieci: 

termin realizacji 

19.07.2021 r. – 

30.07.2021 r. oraz 

16.08.2021 r. – 

27.08.2021 r. (projekcja 

od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 12.00-

14.00). Łącznie w 40 

seansach uczestniczyło 

1067 osób. 

• teatrzyki dla dzieci: 

6.08.2021 r. - spektakl 

profilaktyczny pt. „Piraci i skarb 

pustyni” - 63 osoby, 
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13.08.2021 r. - spektakl 

profilaktyczny pt. „Przygody 

Pippi” - 106 osób. 

Spektakle teatralne 

realizowało Studio 

Teatralne Krak Art z 

Krakowa. 

• koncerty plenerowe (Plac 

Viannaya): 

7.08.2021 r. koncert 

Michaliny Starosty pt. „Przeboje z 

dawnych lat” - 89 osób, 

14.08.2021 r. koncert: 

Klaudia Waldon i 

przyjaciele pt. „Piosenki 

wszech czasów” -                        

93 osoby. 

• kino Kopalni Kultury 

seanse weekendowe 

25.06.2021 r. - 

11.07.2021 r. oraz 

20.08.2021 r. - 

22.08.2021 r. 
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W ramach realizacji zadań 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta 

Czeladź na 2021 roku Wydział 

Edukacji i Polityki Społecznej 

przy współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

zorganizował imprezę 

rekreacyjną 

pn. „Miejskie Mikołajki 2021”.  W 

ramach wydarzenia 

zorganizowano: 

• animacje dla dzieci (w 

tym wizyta św. Mikołaja 

wraz z Elfami),  

• pociąg, który bezpłatnie 

przewoził dzieci na 

terenie miasta zgodnie z 

wyznaczoną trasą,  

• stoisko z malowaniem 

twarzy, 
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• bezpłatny żurek dla 

mieszkańców,  

• stoiska z rękodziełem.  

Powyższe działania miały na 

celu zabezpieczenie czasu 

wolnego dzieciom w sposób 

aktywny i bezpieczny, bez 

sięgania po środki 

psychoaktywne.  

 

Inne działania dotyczące 

wspierania rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji to m.in.: 

• Czeladzkie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Upośledzeniem Psycho-

Ruchowym otrzymało dotację 

z budżetu Miasta Czeladź w 

wysokości 24 617,94 zł na 

realizację zadania pt.: 

Ośrodek Wsparcia Rodziny. 

Głównym celem zadania było 

przeciwdziałanie 
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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. 
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W ramach tego zadania 

udzielano wieloprofilowej 

pomocy i wsparcia dla 

środowisk rodzinnych osób 

niepełnosprawnych tj.: 

• terapia zajęciowa w tym: 

muzykoterapia, 

choreoterapia, treningi 

gospodarcze 

i kulinarne, 

✓ organizowano czas wolny 

poprzez prowadzenie 

zajęć ruchowych, 

relaksacyjnych, nordic 

walking, 

✓ udzielano pomocy 

prawnej, 

✓ organizowano pomoc 

psychologiczną i grupę 

wsparcia. 

• Stowarzyszenie Rodziców 

Uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 5 im. Polskiej Macierzy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

632 
880,73 zł 
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Szkolnej w Czeladzi 

otrzymało dotację w 

wysokości 4 680,00 zł na 

realizację zadania: 

Zainteresowani i bezpieczni 

jako profilaktyka uniwersalna. 

Zadanie publiczne miało na 

celu propagowanie wśród 

dzieci i młodzieży ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Czeladzi pozytywnych 

i bezpiecznych sposobów 

spędzania czasu wolnego. 

Zadanie polegało 

na zorganizowaniu zajęć 

pozalekcyjnych opiekuńczo-

wychowawczych, które 

znacząco wpłynęły na 

zabezpieczenie czasu 

wolnego oraz zmniejszenie 

czasu, podczas którego 

dzieci byłyby narażone na 
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działanie patologicznego 

środowiska. Zadanie było 

zrealizowane jako 

profilaktyka uniwersalna, a 

adresatami zadania byli 

uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Czeladzi, z których 

utworzono 6 grup. 

W realizacji zadania udział 

wzięło ok. 60 uczniów. 

Zajęcia prowadzone były 

przez nauczycieli z 

odpowiednimi kwalifikacjami.  

Łącznie zrealizowano 66 

godzin zajęć.  

 

Opis zrealizowanych działań: 

 

A/ w zakresie oferty dla osób 

dorosłych - poszerzenie 

kompetencji wychowawczych, 
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wspieranie zasobów rodziny oraz 

ochrona dziecka przed 

zaniedbaniem itp. 

Efekty zadania: 

• Trening kompetencji 

rodzicielskich, łącznie 40 

godzin; 

• Spotkania grupy 

wsparcia, łącznie 24 

godziny; 

• Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne, łącznie 

109 godzin; 

• Indywidualne poradnictwo 

logopedyczne, łącznie 

148 godzin; 

• Indywidualne poradnictwo 

prawne, łącznie 38 

godzin; 
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• Trening relacji 

przywiązaniowej, łącznie 

64 godziny; 

• Superwizja pracy 

asystentów rodziny, 

łącznie 75 godzin; 

• Asystenturę rodzin tj. 

zatrudnienie 2 

asystentów rodziny; 

• Osoby biorące udział w 

projekcie otrzymały zwrot 

kosztów dojazdu w formie 

jednorazowych biletów 

komunikacji miejskiej; 

• W ramach organizacji 

wyjść edukacyjno-

integracyjnych dla 

uczestników projektu i ich 

rodzin zakupiono 431 szt. 

biletów do kina 

(vouchery), 300 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
Działania finansowane w 

ramach projektu pn. 

"SATURN-Czeladzka 

Planeta Rozwoju" 

współfinansowanego przez 

Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 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 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  74 

kuponów barowych oraz 

200 szt. biletów do Parku 

Trampolin (vouchery); 

• Poczęstunek kawowy 

oraz opiekę nad osobami 

zależnymi (dziećmi) 

podczas grupowych form 

wsparcia. 

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, organizacje czasu 

wolnego, zabawę, zajęcia 

sportowe, rozwój zainteresowań 

oraz kompetencji kluczowych. 

Dzieci mają zapewniony 

i zdrowotnych – ZIT. 
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podwieczorek. Zajęcia odbywały 

się od poniedziałku do piątku w 

godzinach popołudniowych przez 

4 godziny dziennie od 13.00 do 

17.00,  

w okresie ferii i wakacje od 10:00 

do 14:00, z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb 

podopiecznych i ich rodziców 

oraz możliwości organizacyjnych 

Placówki. 

Efekty zadania: 

•  Zajęcia artterapeutyczne, 

łącznie 149 godzin; 

• Indywidualne i grupowe 

poradnictwo 

logopedyczne, łącznie 

107 godzin; 

• Zajęcia z języka 

angielskiego, łącznie 127 

godzin; 
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• Zajęcia z języka 

polskiego, łącznie 160 

godzin; 

• Zajęcia z języka 

niemieckiego, łącznie 118 

godziny; 

• Zajęcia sportowe,  łącznie 

172 godziny; 

• Zajęcia z robotyki, łącznie 

185 godziny; 

• Zajęcia muzyczne, 

łącznie 102 godzin; 

• Program profilaktyczny 

„Kraina Świetlików”, 

łącznie 198 godziny 

dydaktyczne; 

• Zatrudniono wychowawcę 

na umowę o pracę 1 etat 

oraz młodszego 

wychowawcę na umowę 
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o pracę 1 etat; 

• Zatrudniono psychologa 

na ½ etatu (do 

30.09.2021r.). 

Osiągnięte wskaźniki: 

- wsparciem W ramach PWD 

zostało objętych łącznie 26 dzieci 

- wsparciem zostało objętych 

łącznie 37 osób (dorośli i dzieci) 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem, w tym rodziny z 

dziećmi przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

 
 

5.7. Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny (PIK) 

Od początku 2021 roku Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny w 

Czeladzi działał przy 

ul. Szpitalnej 5b. Ze względu na 

trwającą pandemię do 9 lipca 

2021 roku udzielanie porad 

i konsultacji przez specjalistów 

 39 652,50 
zł 

WEiPS  
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odbywało się w formie 

niestacjonarnej. 12 lipca 2021 

roku wraz z przeniesieniem PIKu 

do nowej siedziby przy ul. Rynek 

22 wznowiono bezpośrednią 

obsługę interesantów.  

Mieszkańcy Czeladzi mogli 

skorzystać z porad i konsultacji 

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 
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Ilość udzielonych 

porad/konsultacji w 2021 roku 

przedstawia się następująco: 

• 96 konsultacji w 

sprawach przemocy 

domowej, 

• 244 porady prawne, 

• 114 konsultacji dla osób 

uzależnionych od 

narkotyków i ich rodzin, 

• 124 konsultacje dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE 

 

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. 
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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 93% 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.  

 

 

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”. 
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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”.  

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. 
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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 obszaru wyznaczonego uchwałą Nr 

XLIV/577/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź – Nowe Piaski”. 

 Trwają prace planistyczne wymagane przepisami ustawy o planowaniu                     

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

1. 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 2021 r.: 

-  przeprowadzono 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                     

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

-  wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego 

polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót 

budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego 

części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. 
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W 2021r: 

-  przeprowadzono 7 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji                  

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

-  wydano 7 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu                

w tym: 

• 5 na cele mieszkaniowe z zabudową towarzyszącą, 

• 2 na cele usługowe itp. z zabudową towarzyszącą, 

- wydano 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie  

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

2. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej. 

Na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu                  

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U.             

z 2021 r. poz. 1538) Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej w 

Czeladzi przy ul. Francuskiej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 

29/39, 29/49, 29/50, 29/51, 29/53, 29/54, 29/57 arkusz mapy 47. 

Ww. inwestycja mieszkaniowa obejmuje budowę czterech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, małą architekturą, 

zielenią oraz drogami wewnętrznymi i parkingami. W ram inwestycji przewidziane 

jest wybudowanie od 112 do 128 mieszkań,  174 miejsc postojowych, tj. 88 

miejsca postojowe na terenie inwestycji, w tym 4 miejsca dla osób 

niepełnosprawnych, 86 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz budowa 

infrastruktury. 

 

 

3. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Czeladź oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Rada Miejska w Czeladzi podjęła w uchwałę nr XLIV/580/2021 z dnia 22 grudnia 

2021 r.  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Z przyjętego przez Radę Miejską 

opracowania wynikają następujące wnioski:  
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-   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

aktualne pod względem wymaganego zakresu studium, częściowo nieaktualne ze 

względu na złożone, rekomendowane do uwzględnienia, wnioski o zmianę 

studium i planów miejscowych, wymagające uprzedniej zmiany studium;                       

w przypadku zmiany studium należy uwzględnić aktualne ustalenia dokumentów 

wyższego rzędu, w szczególności planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego  

-   aktualność planów miejscowych:  

   Do planów miejscowych zgodnych z przepisami prawa, nieobjętych wnioskami 

o zmianę planu należą cztery plany miejscowe: (1) w rejonie ulic Kombatantów, 

Szpitalnej i Miasta Auby, (2) dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, 

Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śląskie, 

(3) dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem 

kolejowym oraz (4) dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, 

Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium (…).  

   Do planów miejscowych częściowo nieaktualnych ze względów prawnych, nie 

objętych wnioskami o zmianę planu rekomendowanymi do uwzględnienia, należą 

cztery plany: (1) Starego Miasta, (2) wschodniej części Nowego Miasta oraz (3) 

Starej Kolonii Saturn i (4) Nowej Kolonii Saturn – mogące pozostać w obrocie 

prawnym bez zmian.  

   Plany miejscowe: (1) dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, 

nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin oraz (2) dla 

terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą 

administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG (...), aktualne pod względem 

prawnym, są częściowo nieaktualne w stopniu (odpowiednio) znikomym                           

i niewielkim ze względu na złożone wnioski o zmianę planu.  

   Plany miejscowe „Borzecha i Józefów” oraz „Madera” są częściowo 

nieaktualne ze względów prawnych oraz z uwagi na złożone wnioski o zmianę 

planu.  

   Plany miejscowe, o różnym stopniu aktualności: (1) osiedla mieszkaniowego 

„Dziekana III B” – nieaktualny pod względem prawnym, (2) zmiana planu osiedla 

mieszkaniowego „Dziekana III B” - częściowo nieaktualny pod względem 

prawnym, (3) ul. Wiosenna – częściowo nieaktualny pod względem prawnym                  

i z uwagi na złożone wnioski o zmianę planu oraz plany (4) Nowe Piaski i (5)                    
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w rejonie DK86 – aktualne pod względem prawnym i częściowo nieaktualne                     

z uwagi na złożone wnioski o zmianę planu - są objęte sporządzanym projektem 

planu „Nowe Piaski”. 
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Załączniki: 

 

Mapa pokrycia terenu miasta Czeladź obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowana przestrzennego. 

Zakres obszarowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

trakcie opracowania. 
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5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. 

• Miasto Czeladź systematycznie podejmuje działania organizacyjne i prawne, 

mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 

• 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. 

• Celem efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

uchwałą nr XV/174/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 września 2019 

r., uchwalono Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Czeladź na lata 2019 – 2023. Gospodarowanie mieszkaniowym 

zasobem Gminy Czeladź oparte zostało na następujących instrumentach: 

• 1) polityce czynszowej uwzględniającej zmiany kosztów utrzymania zasobu, 

• 2) polityce remontowej zakładającej odpowiednie nakłady finansowe na 

utrzymanie substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym, 

• 3) polityce zamian lokali prowadzącej do racjonalnego wykorzystania lokali 

w zasobie mieszkaniowym gminy oraz realizacji wyroków sądowych z prawem 

do najmu socjalnego bądź konieczności wskazania tymczasowego 

pomieszczenia, 

• 4) polityce mieszkaniowej kształtującej odpowiednią podaż powierzchni pod 

najem socjalny, tymczasowych pomieszczeń oraz lokali mieszkalnych, 

• 5) polityce prywatyzacyjnej uwzględniającej aspekty ekonomiczne i zarządcze. 

• Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym powierzone zostało 

spółce gminnej CTBS-ZBK Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, powstałej z 

połączenia Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i 

zlikwidowanego z dniem 31.07.2017r. Zakładu Budynków Komunalnych w 

Czeladzi. 

• Gminny zasób mieszkaniowy tworzy 2016 lokali mieszkalnych położonych 

w 153 budynkach komunalnych. Na ogólną liczbę mieszkań przypada 166 
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lokali przeznaczonych na najem socjalny oraz 1850 mieszkań docelowych. W 

2021 roku przeprowadzono termomodernizację 12 budynków. Ponadto 

podniesiono standard 48 mieszkań. 

• Gmina Czeladź tworzy podaż lokali z mieszkaniowego zasobu gminy dla 

gospodarstw domowych: 

• 1) uprawnionych na mocy prawomocnych wyroków sądowych z prawem do 

najmu socjalnego, 

• 2) uprawnionych na mocy prawomocnych wyroków sądowych z prawem do 

tymczasowego pomieszczenia, 

• 3) uprawnionych do otrzymania lokalu zamiennego w oparciu o odrębne 

przepisy, 

• 4) zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w zasobie mieszkaniowym 

gminy na czas nieoznaczony. 

• 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 mieszkaniowej powoływanej 

zarządzeniem burmistrza. 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. 
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• Umowy najmu lokali zawiera CTBS – ZBK Sp. z o. o. W stosunek najmu 

można wstąpić: 

• - na podstawie: decyzji Burmistrza 

• - na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego (Kc) 

• 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 2021 roku  CTBS-ZBK Sp. z o.o. jako użytkownik lokali Miasta Czeladź 

dysponował 64 lokalami w stanie gotowym do zasiedlenia w tym: 

• a) 13 lokali przeznaczonych do najmu socjalnego o niskim standardzie,   

• b) 51 lokali docelowych wyposażonych w urządzenia kąpielowe, sanitariat 

i w instalację gazową, w instalację ogrzewania gazowego lub instalację 

elektryczną, panele na podczerwień, przeznaczone do wynajęcia na czas 

nieoznaczony, w tym: 

• - 4 lokale składające się z 3 pokoi i kuchni, 

• - 25  lokali składających się z 2 pokoi i kuchni, 

• - 21 lokali składających się z 1 pokoju i kuchni, 

• - 1  lokalu kategorii „garsoniera”. 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
91 

 

• Ilość wolnych lokali zależała dotąd w głównej mierze od zdarzeń 

nieprzewidywalnych, takich jak zakończenie najmu na skutek śmierci 

najemców mieszkających samotnie lub opuszczanie lokali w wyniku migracji. 

• W okresie od stycznia do końca roku 2021 zarządca zasobu mieszkaniowego 

zawarł 83 umowy najmu: 

• 1.  13 umów o najem socjalny 

• (wszystkie lokale przydzielono w ramach zamiany dotychczasowych mieszkań 

nienadających się do mieszkania lub z wysiedlenia) 

• 2.  70 umów najmu lokali docelowych 

• a) 51 umów najmu lokali docelowych (z listy oczekujących oraz spoza listy 

w wyniku realizacji zamian między kontrahentami) 

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

śmierci głównego najemcy (poza listą), 
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• Na liście osób oczekujących na mieszkanie w zasobie gminy, obowiązującej 

na koniec 2021 roku, figurowało 178 osób (wnioskodawców spełniających 

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

złożyli wnioski o najem lokalu do 30 września 2021r. (proces kwalifikacyjny 

wniosków złożonych w IV kwartale 2021r. przeprowadzany  jest w 2022r.) 

• Lista osób uprawnionych do najmu lokalu w zasobie Miasta Czeladź w 2021 r. 

obejmowała: 

• 1. 61 osób oczekujących na mieszkanie docelowe, 

• 2. 117 osób oczekujących na mieszkanie socjalne, w tym: 

• a) 65 osób uprawnionych wyrokiem eksmisyjnym do uzyskania lokalu 

socjalnego, 

• b) 52 osoby uprawnione 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 
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obecnie najtrudniejsze do realizacji i sytuacja taka będzie się utrzymywać w 

kolejnych latach. 

• W tej grupie dominują wyroki sądowe orzekające eksmisję dłużników 

z zasobów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A., oraz Czeladzkiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Czeladzi Sp. z o.o. 

• Wśród ogólnej liczby 65 wyroków eksmisyjnych (stan na 31.12.2021 r.) do 

realizacji pozostają: 

• - 29 wyroków ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., 

• - 2 wyroki ze SM Saturn, 

• -  4 wyroki z Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

• - 1 wyrok z zasobów niepublicznych, 

• - 27 wyroków z zasobów gminnych w tym wyroki po ZBK. 

• Inaczej wygląda sytuacja wnioskodawców uzyskujących dochód z pracy 

zarobkowej w wysokości nie pozwalającej na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych na wolnym rynku, ale posiadających odpowiedni dochód na 

pokrycie czynszów najmu docelowych lokali komunalnych. 

• Na mieszkania docelowe wg poszczególnych kategorii oczekuje 61 osób 

w tym: 

• - 13 osób na garsonierę, 

• - 40 rodzin na 1 pokój z kuchnią, 

• - 7 rodzin na 2 pokoje z kuchnią, 

• - 1 rodzina na 3 pokoje z kuchnią. 

Ilość wniosków o najem lokali z zasobu komunalnego 

w latach 2017 - 2021 

2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

155 149 102 122 125 
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• Na przestrzeni ostatnich lat (od 2019 roku) zauważyć można tendencję 

wzrostową w ilości wniosków  składanych o przydział lokali z zasobu 

komunalnego. 

Ilość osób oczekujących na najem lokali z zasobu komunalnego 

w latach 2017 - 2021 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

142 139 204 204 178 

 

• Powyższe dane uwzględniają wyroki eksmisyjne. 

• Liczba osób oczekujących na mieszkania z zasobu komunalnego jest nadal 

wysoka. Zmienia się jednak stosunek osób ubiegających się o lokal docelowy 

w stosunku do osób oczekujących na najem socjalny lokalu. Udział 

procentowy osób oczekujących na lokal docelowy był wyższy a obecnie 

znacząco wzrósł udział procentowy osób ubiegających się o najem socjalny 

lokalu. Może to świadczyć o zubożeniu społeczeństwa ale też o 

niewystarczających zasobach mieszkań pod najem socjalny lokalu. Do najmu 

lokalu socjalnego kwalifikuje się obecnie 66% osób umieszczonych na liście 

oczekujących. 
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• Celem stworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań na 

wynajem 7 grudnia 2021 roku powołano spółkę – SIM Zagłębie, której Gmina 

Czeladź jest udziałowcem. Gmina zamierza wnieść do spółki, w postaci 

aportu, nieruchomość położoną w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 23, 

zabudowaną budynkiem byłej szkoły górniczej. Ma tam powstać ok. 80 

mieszkań, które zaspokoją potrzeby mieszkaniowe osób w podeszłym wieku, 

rodzin z dziećmi a także rodzin z dziećmi niepełnosprawnością. 

 

 

6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                   

i kanalizacyjnych. Inwestycje w 2021 roku. 

1. Piaski Zachodnie - ul. 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Kościuszki, 

Sikorskiego, Szybikowa – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania jest firma ALFA 

Bożena Habrajska z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice. Zgodnie z 

treścią zawartej umowy termin wykonania dokumentacji wyznaczony został na dzień 

31.08.2020 r. Firma ALFA Bożena Habrajska nie przedłożyła projektu w wymaganym 

terminie. Na wniosek Wykonawcy termin wykonania dokumentacji projektowej, 

zmieniono na 31.12.2021 r. Wykonawca w wymaganym terminie po raz kolejny nie 

złożył kompletnej dokumentacji. Zgodnie z zawartym aneksem  termin wykonania 

umowy to II kwartał 2022 r. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu  

w ul. Reymonta - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci 

wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania jest firma ALFA 

Bożena Habrajska z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice. Zgodnie z 

treścią zawartej umowy termin wykonania dokumentacji wyznaczony został na dzień 

15.06.2020 r. Firma ALFA Bożena Habrajska nie przedłożyła projektu w wymaganym 

terminie. Na wniosek Wykonawcy termin wykonania dokumentacji projektowej, 

zmieniono na 31.12.2021 r. Wykonawca w wymaganym terminie po raz kolejny nie 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
96 

złożył kompletnej dokumentacji. Zgodnie z zawartym aneksem termin wykonania 

umowy to I kwartał 2022r. 

3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w sieci wod. – 

kan. w ul. Rolniczej (Deweloper). 

Opis podjętych działań:  

Sieć kanalizacyjna dla I etapu została wykonana. Zakres inwestycji obejmował 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 o długości 390m oraz budowę 

sieci kanalizacji tłocznej Ø125 o długości 405 m wraz z zabudową tłoczni. 

W ramach inwestycji wykonano 35 przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 

Ø160.  

Wykonanie II etapu inwestycji jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą 

umową z dnia 28.12.2021 r. planowane zakończenie inwestycji przypada w III 

kwartale 2022 r. 

Wartość wskaźnika: 

390mb, 405mb oraz 150mb 

4. Wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  

w ul. Katowickiej (od ul. Nowopogońskiej do ul. Katowickiej 115) – wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej  

i  kanalizacji sanitarnej. 

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. wyłoniły Wykonawcę dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. W dniu 17.05.2021 r. Spółka zawarła 

umowę z firmą Projekty i Doradztwo Energetyczne Łukasz Wiktorowicz  z siedzibą 

przy ul. Podskarpie 111 , 42-500 Będzin na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Zgodnie z zawartą umową termin wykonania dokumentacji przypada na przełomie  

I/II kwartału 2022 r. 
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5. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Przełajskiej (od ul. Sadowej do  

ul. Madera) - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 

wodociągowej. 

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. wyłoniły Wykonawcę dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. W dniu 26.04.2021 r. Spółka zawarła 

umowę z firmą Pracownią Projektowa Tomasz Brzenk z siedzibą przy ul. Śląska 40 , 

41-100 Siemianowice Śląskie na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z 

zawartą umową termin wykonania dokumentacji przypada w I kwartale 2022r.  

6. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dehnelów (od budynku nr 35 

do budynku nr 30).  

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. wyłoniły Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. W dniu 19.01.2021 r. Spółka zawarła umowę z firmą INŻYNIERIA Jerzy 

Sowa, ul. Kościuszki 134, 32- 540 Trzebinia na wykonanie przedmiotowej 

dokumentacji. Zawarto aneks wydłużający termin wykonania zadania do 30.07.2021r. 

Dokumentacja została dostarczona we wskazanym terminie.   

7. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej (ciąg główny + 

przyłącza) . 

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami została wybudowana. Zakres 

obejmował wymianę sieci wodociągowej w ciągu ul. Polnej Ø160 o długości 278,60 

m oraz  Ø110 o długości 37,30 m. Ponadto wymieniono 204,30m przyłączy 

wodociągowych Ø40. Na sieci zabudowano trzy hydranty. 

8. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. 

Kilińskiego. 

Opis podjętych działań:  

Sieć wod. – kan. została wybudowana. Zakres prac obejmował wymianę sieci 

wodociągowej Ø200 o długości 503,30 m i Ø50 o długości 113,19m. Wymieniono 50 

przyłączy wodociągowych Ø40 o łącznej długości 594,65 m. Na sieci zabudowano 4 

hydranty. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø400   

o długości 503,30 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 478,49m. 

Wartość wskaźnika: 503mb, 113mb oraz 595mb oraz 275mb, 478mb 
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9. Wymiana wodociągu przy ul. Wyspiańskiego. 

Sieć wodociągowa została wymieniona. Zakres prac obejmował wymianę 101 

m sieci wodociągowej Ø110 oraz 10m oraz Ø90.  

10. Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Auby 10. 

Sieć wodociągowa została wymieniona. Zakres prac obejmował modernizację 

100 m sieci wodociągowej Ø90. 

11. Wymiana wodociągu w ul. Sienkiewicza. 

Sieć wodociągowa została wymieniona. Zakres prac obejmował 65m sieci 

wodociągowej Ø 110. 

12. Wymiana wodociągu przy ul. Legionów 1 – 23. 

Sieć wodociągowa została wymieniona. Zakres prac obejmował wymianę 28 

m sieci wodociągowej Ø50. 

13. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa. 

Sieć kanalizacyjna  została wymieniona. Zakres prac obejmował wymianę 

sieci kanalizacyjnej Ø400/Ø250 o łącznej długości 27m. 

14. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów. 

Sieć kanalizacyjna  została wymieniona. Zakres prac  obejmował wymianę 

sieci kanalizacyjnej Ø250 o łącznej długości 30m. 

15. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej. 

Inwestycja zrealizowana. Zakres obejmował wymianę przewodu  

kanalizacyjnego Ø160 o długości 16m. 
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Środowisko. 

7. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI 

1. Dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE 

Rok 2021 był rokiem rekordowym pod względem udzielania dotacji do modernizacji 

źródła ciepła i zastosowania OZE zarówno pod względem wydatkowanej kwoty na 

dotacje jak i ilości złożonych wniosków. 

Zrealizowano 304 wnioski o dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania 

OZE na kwotę 626 366,76 zł (część zaległych wniosków z roku 2020). 

W roku 2021 r. do Urzędu Miasta Czeladź wpłynęło 320 wniosków i 222 z nich 

zostały zrealizowane, a dotacje wypłacone. Zlikwidowano 240 palenisk węglowych             

i powstało 29 instalacji fotowoltaicznych. 

Mieszkańcy Czeladzi najczęściej decydowali się na ogrzewanie gazowe oraz 

podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

 

 
Modernizacje źródeł ciepła w Czeladzi w 2021- rodzaj ogrzewania 
 
 

Do sieci ciepłowniczej podłączono budynki mieszkalne na ulicy Krzywej, 

Warszawskiej i Zwycięstwa. Do sieci gazowej podłączono budynek wielorodzinny na 

ul. 21 Listopada 21 oraz sporo budynków jednorodzinnych na ul. Piaskowej, 

Przełajskiej i Grodzieckiej. 
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Dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE były udzielane dla 

zabudowy jedno- i wielorodzinne. W poprzednich latach częściej na wymianę pieca 

decydowali się mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej. W roku 2021 sytuacja 

wyrównała się. 

 
Modernizacje źródeł ciepła Czeladzi w 2021- rodzaj zabudowy 
 
 

2. Czyste Powietrze 

W dniu 14 grudnia 2020 r. Miasto Czeladź zawarło porozumienie w sprawie realizacji 

Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od 1 lutego 2021 r. Wydział Rozwoju 

Miasta i Funduszy Zewnętrznych prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny programu Czyste Powietrze. 

W pokoju nr 419 utworzone zostało specjalne stanowisko komputerowe, z którego 

mogą skorzystać mieszkańcy w asyście pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i 

Funduszy Zewnętrznych. Wniosek jest wypełniany przez pracownika Urzędu w 

wymaganym formacie pdf, drukowany, podpisywany przez wnioskodawcę i 

przesyłany elektronicznie oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami do 

WFOŚiGW w Katowicach. 

W roku 2021, Wydział przygotował 79 wniosków o dofinansowanie. Większość z nich 

dotyczyła zmiany sposobu ogrzewania. 
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Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze w latach 2019-2021 
 
 

W 2021 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami w ramach Punktu Informacyjnego 

w przestrzeniach publicznych, tj. na dworcu w punkcie przesiadkowym A przy 

ul. Kombatantów (czerwiec), w Parku Grabek przy basenach (lipiec), w Centrum 

Usług Społecznych i Aktywności Lokalnej (listopad) oraz w Kopalni Kultury 

(grudzień). 

 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych prowadzi także działalność 

edukacyjno-informacyjną. Przygotowano ulotki na temat Programu Czyste Powietrze, 

a  w listopadowym Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł o działalności naszego 

Punktu.  

 
3. Baza CEEB 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić 

źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą,     

a także online.  

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

(GUNB). 

Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pomagają                            

w tworzeniu bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wprowadzają 
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deklaracje składane przez mieszkańców Czeladzi. W 2021 r pracownicy Wydziału 

wprowadzili do systemu 304 deklaracje.  

 

8. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonując ustawowy obowiązek, uchwałą Nr XLI/529/2021 Rada Miejska w Czeladzi 

przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2021-2024               

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”. W Programie wskazano szereg 

działań, za których realizację nie jest bezpośrednio odpowiedzialna gmina Czeladź, 

ale jako gmina powinna nadzorować przebieg ich realizacji. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2021-2024                                

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028” definiuje cele i zadania na 

najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na 

wdrożenie założeń programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju Miasta Czeladź oraz poprawę jego atrakcyjności 

poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także 

poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych. 

 

ZIELEŃ 

W 2021 roku w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych: 

⎯ przeprowadzono 51 postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie 

drzew, 

⎯ wydano 51 decyzji zezwalających na usunięcie 423 drzew, w których 

zobowiązano wnioskodawców do nasadzeń zastępczych w ilości 452 szt. 

drzew w terminie do końca 2022 i 2023 roku; 

⎯ przeprowadzono 59 postępowań w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzew przez  właścicieli nieruchomości, 

⎯ załatwiano liczne interwencje dotyczące zieleni w mieście, niektóre z nich 

przekazywano zgodnie z kompetencjami do Miejskiego Zarządu Gospodarki 

Komunalnej, Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach i innych organów. 
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Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Miasta Czeladź w poprzednich 

latach, w 2021r. nasadzonych zostało 163 szt. drzew w następujących lokalizacjach: 

Park Grabek, Park Jordan, ul. Wiejska, ul. Nowopogońska, ul. Wojkowicka, ul. 

Gdańska, ul. Legionów, ul. Węglowa, ul. Składkowskiego, ul. Jaśminowa. 

 

 

Lp. Decyzja Lokalizacja Wykonawca 
Gatunki drzew i 

krzewów 

Ilość 
nasadzeń 

(szt.) 

1. 
BK-RF. 6131.7.2019, 

BK-RF. 
6131.10.2020 

Park Grabek 
MUROPOL 

S.C. 
 Morwa biała 26 drzew 

2. BK-RF. 6131.2.2021 ul. Wiejska FRIGIPOL 
Brzoza 

brodawkowata 

18 szt. 
drzew 

 

3. 
BK-RM. 

6131.37.2020 
Park Jordana 

Starosta 
Będziński 

Brzoza 
brodawkowata 

10 szt. 
drzew 

4. BK-RF. 6131.9.2020 ul. Wojkowicka 
Polski 

Związek 
Działkowców 

Żywotnik 
zachodni 

13 szt. 
drzew 

5. BK-RF. 6131.8.2020 
ul. 

Nowopogońsk
a 28 

DELTA CAR 
Żywotnik 
zachodni 

6 szt. 
drzew 

6. 
BK-RF. 

6131.12.2021 

ul. Gdańska 
dz. 78/3, 78/1 

k.m. 23 

Pol Invest 
Group 

Klon kulisty i 
jarząb pospolity 

26 szt. 
drzew 

7. 
BK-RF. 

6131.14.2021 i BK-
RF. 6131.15.2021 

ul. Węglowa 9 i 
17 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Saturn” 
Lipa drobnolistna 

4 szt. 
drzew 

8. 
BK-RF. 

6131.21.2021 
ul. Legionów 

10 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Saturn” 
Lipa drobnolistna 

8 szt. 
drzew 

9. 
BK-RF. 

6131.33.2020, 
BK-RF. 6131.4.2020 

ul. Graniczna, 
dz. 5/7 k.m. 46 

SRK Bytom 
Lipa 

drobnolistna, 
jarząb pospolity 

10 szt. 
drzew 

10. 

BK-RF. 
6131.24.2020, 

BK-RF. 
6131.35.2020 

ul. Jaśminowa i 
ul. W. Pola 

Tauron Ciepło 
Sp. z o.o. 

Klony kuliste 
6 szt. 
drzew 

11. 
BK-RF. 

6131.26.2019 
ul. Wojkowicka 

Toruńskie 
Zakłady 

Materiałów 

Żywotnik 
zachodni, brzoza 

brodawkowata 

31 szt. 
drzew 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
104 

Opatrunkowyc
h 

12. 

BK-RF. 
6131.11.2020, 

BK-RF 6131.10,13 
2021. 

ul. 
Składkowskieg

o 22, 22 

Czeladzka 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
Jarząb pospolity 5szt. drzew 

 
 
 
 

Akcje nasadzeń drzew i krzewów 

W celu zrekompensowania strat ekologicznych i krajobrazowych związanych                        

z wycinką drzew, co roku na terenie miasta w różnych jego częściach, nasadzane są 

drzewa i krzewy. Nasadzenia realizowane przez gminę przyczyniają się do poprawy 

estetyki miasta, poprawy jakości powietrza i mikroklimatu, wpływają także pozytywnie 

na samopoczucie mieszkańców. 

Podczas tegorocznej akcji nasadzono 150 szt. drzew i krzewów w następujących 

lokalizacjach: 

 

Lp. Lokalizacja Gatunki drzew i krzewów 
Ilość nasadzeń 

(szt.) 

1. 
Osiedle Auby wzdłuż ścieżki 

rowerowej 
Robinia akacjowa, brzoza 

brodawkowata 
7 drzew 

2. Skarpa przy ul. 17 Lipca 2,4,6 tawuła 12 szt. krzewów 

3. 
Skwer przy ul. 

Mysłowickiej/Modrzejowskiej 
Platan kulisty 5 szt. drzew 

4. 
Aleja od ul. Grodzieckiej do ul. 

Tuwima 
tawuła, forsycja, klon kulisty 

40 szt. krzewów i 5 
szt. drzew 

5 
Plac pomiędzy MOPS a ul. 
Szkolną, Szpitalna, 17 lipca 

Robinia akacjowa 7 szt. drzew 

6 Osiedle 35 lecia 
Jarząb pospolity, wiśnia 

pissardii, lipa drobnolistna, 
klon zwyczajny 

10 szt. drzew 

7 Przedszkole nr 4 Klon kulisty 5 szt. drzew 

8 Skwer przy ul. Piaskowej 
Dąb szypułkowy, lipa 
drobnolistna, brzoza 

brodawkowata 
12 szt. drzew 

9 Plac Viannaya Klony kuliste 6 szt. drzew 

10 Przedszkole nr 7 
Klon zwyczajny, lipa 

drobnolistna, klon czerwony 
6 szt. drzew 
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11 Przedszkole nr 5 
Wiśnia pissardii, migdałowce, 
wiciokrzew, lipa drobnolistna 

17 szt. drzew i 9 szt. 
krzewów 

12 Szkoła Podstawowa nr 7 Wiśnia pissardii 20 szt. drzew 

  
Biorąc powyższe informacje pod uwagę, w 2021r. nasadzono w sumie na terenie 

miasta 369 szt. drzew. 

 

EDUKACJA  EKOLOGICZNA 

 
W 2021r. w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej sfinansowano i zrealizowano 

następujące działania: 

 

Opis realizacji zadania w roku 
sprawozdawczym 

Liczba 
przeprowadzo

nych 
kampanii w 
ciągu roku 

Koszty łącznie         
[zł/rok] 

Sposób 
finansowania 

  
Akcja nasadzeń zieleni w mieście – 

jesień 2021 
1 19 980 Budżet miasta 

Zakup środków leczniczych – preparatu 
biobójczego Cagrosept dla pszczół 

1 1 998 Budżet miasta 

Zarybienie zbiornika Przetok – zakup ryb 
żywych 

1 2 000 Budżet miasta 

Zakup paszy dla dzikich zwierząt 1 1 993 Budżet miasta 

Akcja „Sprzątanie Świata 2021” 1 2 803 Budżet Miasta 

KOSZTY ŁĄCZNIE:  28 774,00 Budżet miasta 

 
 
POZOSTAŁE 

 

1. Zgodnie z art. 234 ust. 3 Prawa wodnego burmistrz z urzędu lub na wniosek,                   

w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego 

lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych 

czynności. 

W 2021 roku prowadzone były 2 postępowania administracyjne zakończone 

ostatecznymi decyzjami  w sprawach: 
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-  nakazania właścicielowi gruntu, który dokonał zmian na gruncie, które szkodliwie 

wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenia gruntu – działki przy ul. Przełajskiej                      

w Czeladzi do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających 

szkodom na gruncie, w których gmina Czeladź nie jest właścicielem gruntu, na 

którym zostały dokonane ww. zmiany, które szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, 

lub gruntu, na którym została wyrządzona szkoda dla działki (art. 234 ust. 3 ustawy              

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne). 

- nakazania właścicielowi gruntu, który dokonał zmian na gruncie, które szkodliwie 

wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenia do stanu poprzedniego działki gruntu 

przy ul. Madera w Czeladzi lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na 

gruncie sąsiednim. 

 

2. Prowadzono 1 postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Wójta Gminy Psary nr RPPII.6220.002.2015 z dnia 29.02.2016r. 

dla planowanego przedsięwzięcia, którego aktualna nazwa brzmi: Centrum 

Logistyczne FM Logistic. Magazyny wysokiego składowania z budynkami biurowymi    

i niezbędną infrastrukturą. 

 

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

zamieszcza dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku                            

w publicznie dostępnych wykazach. Prowadzony jest publicznie dostępny wykaz 

danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo 

Klimatu – Ekoportal. 

 

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

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

danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko, który jest systemem informatycznym, służącym do 

zbierania, przetwarzania  i udostępniania informacji o postępowaniach. 
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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 zbierane są wszystkie odpady komunalne powstające                         

w gospodarstwach domowych. 

W roku 2021 odpady odbierane były przez konsorcjum firm Alba na podstawie 

umowy 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 2021 systemu gospodarowania odpadami oparte było na 

podjętych przez Radę Miejską uchwałach: 

1) Uchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. 

2) Uchwała Nr XXXVI/467/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) Uchwała Nr XLI/530/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27.10.2021r.                   

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4) Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia                 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

5) Uchwała NR XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
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6) Uchwała nr XLI/590/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7) Uchwała Nr XI/176/2015 w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

 

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

porządku w gminach, funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

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

PSZOK, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami CORTEX II 

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

nieograniczonego na organizację i prowadzenie PSZOK dla mieszkańców miasta 

Czeladź. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

W ramach systemu gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości 

odbierane są następujące odpady: 

• odpady zmieszane, 

• papier, 

• szkło, 

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

• odpady biodegradowalne i zielone, 

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

domowe, 

• odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Pozostałe odpady zbierane selektywnie jak również odpady niebezpieczne każdy 

mieszkaniec może bezpłatnie oddać do PSZOK. Rodzaje odbieranych odpadów oraz 

sposób ich gromadzenia jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra 

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

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

 

Ponadto gmina Czeladź prowadziła zbiórkę zużytych baterii na terenie czeladzkich 

placówek oświatowych oraz przeterminowanych leków w 6 aptekach: 

− Apteka „EUROPEJSKA II”, ul. Będzińska 80, 
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− Apteka „FARMACJA”, ul. Spacerowa 4, 

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

− Apteka „Apteka Blisko Ciebie”, ul. Zwycięstwa 38a, 

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

− Apteka „Zdrowit”, ul. Szpitalna 11. 

−  

W roku 2021 w ramach funkcjonowania systemu odebrano następujące ilości 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

− odpady zmieszane 6726,46 Mg, 

− odpady selektywne (papier, szkło, plastik, metal, biodegradowalne) 3449,32 Mg, 

− odpady budowlano-remontowe 1315,36 Mg, 

− odpady wielkogabarytowe i elektroodpady 758,71 Mg, 

− Razem: 12 249,85 Mg 

 

W roku 2021 w ramach funkcjonowania PSZOK zebrano 1691,8602 Mg odpadów 

selektywnych. 

Łącznie, na terenie miasta w roku 2021 zostało wytworzonych i odebranych lub 

zebranych 13 941,7102 Mg odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych               

i od mieszkańców. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to ponad 503 kg. 

Ilość mieszkańców na koniec 2021 r. ponoszących opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji to 27670 osób. 

 

Zgodnie z wymogami ustawowymi wszystkie odebrane i zebrane odpady zmieszane 

oraz odpady ulegające biodegradacji trafiły do zagospodarowania do Instalacji 

Przetwarzania 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; 
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• 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, 

Świętochłowice; 

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

1/1, Chorzów. 

 

W roku 2021 zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowego 

gospodarowania i segregacji odpadów we wszystkich klasach szkół podstawowych 

na terenie miasta oraz we wszystkich grupach przedszkolnych. Z powodu 

wystąpienia pandemii wirusa Covid-19 w części placówek oświatowych zajęcia 

odbyły się zdalnie w formie wykładów on-line, a w części w formie wykładów podczas 

godzin lekcyjnych. 

Zakupiono również torby do zbierania selektywnego odpadów w gospodarstwach 

domowych, które będą stanowiły nagrody w konkursie ekologicznym. 

 

W związku z pandemią wirusa Covid-19 oraz przy uwzględnieniu wytycznych 

Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania                      

z odpadami wytwarzanymi 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 odpowiednio bezpieczny sposób 

odbierane bezpośrednio ze wskazanych gospodarstw domowych, umieszczane w 

dedykowanych pojemnikach. 

 

Miasto Czeladź w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi poniosło w roku 2021 następujące wydatki: 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 7 472 651,72 zł; 

• organizacja i prowadzenie PSZOK: 667 770,87 zł 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
111 

• odbiór odpadów od osób objętych kwarantanną lub izolacją:  7 776,00 zł 

• zakup toreb do segregacji odpadów: 19 980,10 zł 

• opłata licencyjna za program Ecointelligence: 14 169,60 zł 

 

Razem: 8 182 257,29 zł 

 

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem z gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Czeladź w roku 2020, które zostało złożone do końca marca 

2021 r. do Marszałka Województwa Śląskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska, gmina Czeladź osiągnęła następujące wymagane prawem 

poziomy ograniczenia składowania odpadów oraz poziomy odzysku, ponownego 

użycia i recyklingu: 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania - 6% (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 

budowlanych i rozbiórkowych - 100% (ustawowo, co najmniej 70%). 

 

 

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 Ministerstwem Środowiska. Dokument ten powstał w odpowiedzi na jeden                         

z najważniejszych problemów 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 bezdeszczowe z wysoką 

temperaturą, intensywne opady, wiatr, burze. Wdrażanie tego planu jest procesem 

wymagającym zaangażowania wielu podmiotów zarządzających miastem oraz 

działających w mieście, m.in.: Gmina Czeladź, OSP Czeladź, Czeladzkie Wodociągi 

Sp. z o.o., organizacje pozarządowe, Wody Polskie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, 
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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 

społecznych. 

Nadrzędnym celem Planu adaptacji jest podniesienie potencjału adaptacyjnego 

Miasta w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarce lokalnej oraz 

bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. W ramach Planu Adaptacji prowadzone 

były działania organizacyjne, edukacyjno- informacyjne i działania techniczne. 

W 2021r. ww. podmioty na bieżąco realizowały działania zawarte w dokumencie 

 
 
 
 

Zestawienie działań realizowanych w 2021 roku 

Kod 
działania 

Nazwa działania Nazwa poddziałania Opis poddziałania Efekt realizacji 
Instytucje/służby 
odpowiedzialne 

za realizację 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10.1 
Wizualizacja rozkładu ryzyka 

w mieście 

Stworzenie modelu 
hydraulicznego dla 

miasta Czeladź 

Powierzchnia miasta 
objęta mapami 
zagrożenia powodzią i 
podtopieniami na 
podstawie wyników 
modelowania to 1638 ha 

Pozytywny – 
zmniejszenie 

szkód w 
środowisku 

powodowanych 
występowaniem 

powodzi 

Referat 
Zarządzania 
Kryzysowego 

16.1 
Edukacja/promocja/informacja 
o dobrych praktykach (działań 

i postaw) 

Edukacja klimatyczna 
i ekologiczna wraz z 

rozwojem bazy 
dydaktycznej 

1. Doposażono wybrane 
sale w placówkach 
oświatowych w 
odpowiedni sprzęt do 
nauczania (pomoce 
dydaktyczne) Pozytywny – 

podniesienie 
świadomości 

mieszkańców na 
temat zmian 
klimatu i ich 

skutków 
przyczyni się 

także do wzrostu 
ogólnej 

świadomości 
społecznej 
związanej z 

potrzebą 
ochrony 

środowiska 
naturalnego 

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i Funduszy 
Zewnętrznych, 

Wydział 
Edukacji i 

Polityki 
Społecznej 

2. Organizowano 
konkursy dotyczące 
zmian klimatu i ich 
wpływu na środowisko. 
Czeladzkie placówki 
oświatowe zrealizowały 
także różne projekty 
edukacyjne poprzez 
udział w ogólnopolskich 
programach i akcjach 
np. „Sprzątanie Świata”, 
„Dni Ziemi”, Projekt 
Erasmus na lata 2019-
2022 dla SP5. 

3. Na terenach placówek 
oświatowych 
organizowano akcje 
związane z 
nasadzeniami drzew, 
urządzaniem kwietników 
i ogrodów warzywnych 
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4. W Echu Czeladzi 
kilkukrotnie publikowane 
były artykuły nt. jakości 
powietrza, utrzymania 
terenów zielonych, 
postępowania z 
odpadami. W listopadzie 
i grudniu wraz ze Strażą 
Miejską prowadzona 
była kampania 
informacyjno- kontrolna 
w budynkach 
jednorodzinnych. 
Pracownicy sprawdzali 
rodzaje urządzeń 
grzewczych oraz 
przekazywali informacje 
o uchwale 
antysmogowej i 
możliwych 
dofinansowaniach. 

5. Organizowano 
spotkania z 
mieszkańcami w ramach 
Gminnego Punktu 
Informacyjno-
Konsultacyjnego 
Programu Czyste 
Powietrze w 
przestrzeniach 
publicznych, tj. na 
dworcu w punkcie 
przesiadkowym A przy 
ul. Kombatantów 
(czerwiec), w Parku 
Grabek przy basenach 
(lipiec), Centrum  Usług 
Społecznych i 
Aktywności lokalnej 
(listopad) oraz w Kopalni 
Kultury (grudzień) 

6. Wydruk ulotek nt. 
Programu Czyste 
Powietrze oraz jej 
dotychczasowa 
dystrybucja poprzez 
miejskie placówki, tj. 
Miejska Biblioteka 
Publiczna, Kopalnia 
Kultury, Galeria 
Elektrownia, Centrum 
Usług Społecznych 
Rynek 22. 

7.Punkt Konsultacyjno - 
informacyjny 
prowadzony jest w 
Urzędzie Miasta w 
sposób ciągły, w 
godzinach pracy Urzędu, 
tj. poniedziałek od 7.30 
do 17.00, wtorek-
czwartek od 7.30 do 
15.30, piątek od 7.30 do 
14.00.  Konsultacje z 
mieszkańcami odbywają 
się na bieżąco w 
siedzibie Urzędu, jak i 
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drogą telefoniczną 

8. Współpracowano z 
organizacją radnych 
Czeladzkie Eko – 
nagranie filmu 
informującego o 
możliwościach 
skorzystania przez 
mieszkańców z 
Programu Czyste 
Powietrze w Punkcie 
Konsultacyjno – 
Informacyjnym w 
Urzędzie Miasta Czeladź 

9. Opublikowano artykuł 
w Dzienniku Zachodnim 
nt. programu Czyste 
Powietrze 

20.1 

Techniczne i nietechniczne 
zabezpieczenie zagrożonych 

budynków i infrastruktury 
krytycznej w strefie 

zagrożenia (powodzią, 
osuwiskami itp.) 

Dalszy rozwój i 
modernizacja 

rozdzielczej sieci 
kanalizacyjnej w 

Czeladzi, szczególnie 
deszczowej 

1. MZGK zrealizował 
budowę kanalizacji 
deszczowej w ulicach: 
Kombatantów, 
Katowicka, Francuska 
(parking), rondo 
(skrzyżowanie ul. 
Kombatantów 
z ul. Szpitalną),obszar 
byłej KWK SATURN.                                                            
2. Czeladzkie Wodociągi 
Sp. z o.o. zrealizowały 
inwestycje w zakresie 
kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej w 
ulicach: 
Rolnicza, Polna, 
Kilińskiego, Auby, 
Legionów, 
Wyspiańskiego. 

    

MZGK, 
Czeladzkie 

Wodociągi Sp. z 
o.o. 

20.2 

Utrzymanie i 
konserwacja budowli i 

urządzeń 
przeciwpowodziowych 
oraz melioracyjnych, 

poprawa stanu 
urządzeń 

przeciwpowodziowych 

3. Inwentaryzacja 
brzegów cieków pod 
względem konieczności 
utrzymania i/lub 
ustabilizowania: długość 
ustabilizowanych 
brzegów (w tym 
metodami naturalnymi) – 
6000 m 

Pozytywny na 
środowisko oraz 
sferę społeczno-

ekonomiczną 

 Referat 
Zarządzania 
Kryzysowego 

29.1 

Wytyczne planistyczne/ 
urbanistyczne w 

kształtowaniu przestrzeni 
publicznych. 

Objęcie miejscowymi 
planami 

zagospodarowania 
przestrzennego 

całego miasta ze 
wskazaniami oraz 

zakazami i nakazami 
odnośnie adaptacji do 

zmian klimatu 

1. Objęcie 93% 
powierzchni miasta 
miejscowymi planami 

Poprawa stanu 
zieleni miejskiej, 
w tym pozytywny 

wpływ na 
bioróżnorodność 
miasta. Poprawa 

klimatu 
akustycznego w 

mieście lub 
wybranych 
częściach 

miasta. Poprawa 
jakości powietrza 

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i Funduszy 
Zewnętrznych 
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2. Sporządzanie 
miejscowych planów dla 
obszarów o większej 
powierzchni – 
przystąpienie w 2021r. 
do opracowania planu 
miejscowego ,,Nowe 
Piaski” obejmującego 
obszar, na którym 
obowiązuje 5 mniejszych 
planów miejscowych 

atmosferycznego 
i topklimatu. 

3. Sporządzanie 
miejscowych planów z 
uwzględnieniem 
zapisów: pasów zieleni 
izolacyjnej, zachowania 
terenów i obiektów 
cennych przyrodniczo 
oraz korytarzy 
ekologicznych (w tym o 
znaczeniu lokalnym), 
wyznaczania terenów 
zieleni urządzonej dla 
wszystkich osiedli, 
zapewnienie minimalnej 
powierzchni biologicznie 
czynnej w MPZP dla 
wszystkich przeznaczeń. 

29.2 
Opracowanie Master 
Planu dla spójnego 

systemu zieleni 

Analiza stanu 
istniejącego – potencjału 
i potrzeb terenów zieleni, 
wymogów przestrzeni 
miejskiej i oczekiwań 
mieszkańców na 
podstawie zgłaszanych 
przez mieszkańców 
wniosków  oraz 
interpelacji radnych 
gminy w zakresie 
tworzenia nowych miejsc 
zieleni 

Brak 
bezpośredniego 

wpływu 

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i Funduszy 
Zewnętrznych 

29.4 

Kontrola zgodności i 
trwałości inwestycji z 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 

przestrzennego 

1. Informowanie 
mieszkańców o 
konieczności 
przestrzegania zapisów 
MPZP 

Poprawa stanu 
zieleni miejskiej, 
w tym pozytywny 

wpływ na 
bioróżnorodność 
miasta. Poprawa 

klimatu 
akustycznego w 

mieście lub 
wybranych 
częściach 

miasta. Poprawa 
jakości powietrza 
atmosferycznego 

i topklimatu. 

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i  Funduszy 
Zewnętrznych 

2. Kontrola inwestycji w 
trakcie budowy pod 
kątem przestrzegania 
zapisów MPZP. 

3. Cykliczna kontrola 
zrealizowanych 
inwestycji pod kątem 
trwałości przestrzegania 
zapisów MPZP. 

31.1 
Budowa systemu rozwiązań 
dla zapewnienia komfortu 
termicznego mieszkańców 

Rozwój form 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu, w tym 
rozwój i modernizacja 

1. Inwentaryzacja 
istniejącej infrastruktury 
sportowej - w miarę 
potrzeb 

Zwiększenie 
bioróżnorodności  

na obszarach 
miejskich. 

MOSiR, MZGK 
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bazy sportowo – 
rekreacyjnej w 

Czeladzi 

2. Budowa ścieżek 
rowerowych – ok.17 km 

Zwiększenie 
retencji 

powierzchniowej. 
3. Promocja powstałych 
obiektów sportowych  - 
na bieżąco 

31.3 

Rozwój systemów 
zdrojów miejskich, 
wodnych kurtyn i 

zraszaczy na terenie 
Czeladzi 

1.Wyznaczenie 
lokalizacji zdrojów 
miejskich, zraszaczy 
oraz kurtyn wodnych 
realizowane jest w miarę 
potrzeb i możliwości 
finansowych gminy Poprawa 

mikroklimatu w 
obrębie 

otwartych 
terenów 

publicznych 

MZGK 
2. Montaż i podłączenie 
urządzeń prowadzone 
na bieżąco 

3. Kontrola zraszaczy 
miejskich prowadzona 
na bieżąco 

4. Konserwacja i 
monitoring prowadzone 
na bieżąco 

    

W mieście realizowane 
były termomodernizacje 
budynków komunalnych 
i wspólnot 
mieszkaniowych.  
Termomodernizacje 
budynków komunalnych 
zrealizowane przez 
Miasto:                                               
- przy ul. Konopnickiej 2, 
nakłady poniesione 
przez gminę – 371 
710,52 zł                                             
- przy ul. Lwowskiej 2b, 
nakłady poniesione 
przez gminę - 101 
428,59 zł,                                    
Termomodernizacje 
wspólnot 
mieszkaniowych 
realizowane przez 
CTBS:                                         
- Spółdzielcza 8, 10, 12,                        
- Sportowa 8, 10, 15, 11, 
16                             - 
Tuwima 47, 51, 8, 12, 
20, 24, 22, 10, 49.                                                         
Ponadto, dokonano 
zmiany sposobu 
ogrzewania z 
węglowego na 
elektryczne na 
podczerwień lub gazowe 
w 30 mieszkaniach w 
zasobach CTBS. 
Poniesione na ten cel 
koszty przez CTBS 
wyniosły 240 000,00 zł. 

  

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i  Funduszy 
Zewnętrznych, 

CTBS-ZBK Sp.z 
o.o. 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 
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Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji realizował 
inwestycję „Poprawa 
efektywności 
energetycznej Hali 
Widowiskowo- Sportowej 
MOSiR oraz budynku 
obsługi stadionu w 
Czeladzi wraz z 
montażem OZE” . 
Wartość inwestycji: 
7 108 092,24 zł.  

   MOSiR 

    

Pomoc mieszkańcom w 
poszukiwaniu źródeł 
finansowania 
przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 
(kredyty, pożyczki, 
system wspierania 
przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych): 
od 2021 roku otwarto 
Gminny Punkt 
Informacyjno – 
Konsultacyjny Programu 
Czyste Powietrze w 
siedzibie Urzędu, w 
którym mieszkańcy 
otrzymują pomoc w 
wypełnieniu wniosków 
związanych z 
dofinansowaniem z 
WFOŚiGW w 
Katowicach  m.in.. do 
prac 
termomodernizacyjnych, 
wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne. 

  

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i  Funduszy 
Zewnętrznych 

32.1 

Wdrażanie elastycznych 
godzin pracy, jako reakcji na 

ekstremalne warunki 
meteorologiczne 

Wprowadzenie 
elastycznych godzin 
pracy w placówkach 

użyteczności 
publicznej, w 
przypadku 

wystąpienia 
ekstremalnych 

zjawiska 
meteorologicznych 

1. Informowanie 
pracowników o 
możliwości 
wprowadzenia 
elastycznych godzin 
pracy Pozytywny 

wpływ na 
zdrowie ludzkie 

Referat Kadr i 
Spraw 

Pracowniczych 
UM, MZGK, 
Czeladzkie 
Wodociągi, 
CTBS-ZBK, 

MBP, MOPS, 
MOSiR 

2. Wprowadzenie 
elastycznych godzin 
pracy w przypadku 
wystąpienia fal upałów 

35.1 
Budowa i rozwój systemu 

błękitnej i zielonej 
Wprowadzenie 

rozwiązań z zakresu 
1. Edukacja/informacja w 
zakresie zielono – 

Filtracja pyłów z 
powietrza, 

Wydział 
Rozwoju Miasta 
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infrastruktury zielono – błękitnej 
infrastruktury. 

błękitnej infrastruktury. 
Za realizację działań w 
zakresie zielono - 
błękitnej infrastruktury, 
Miasto otrzymało 
nagrodę w konkursie 
Miasto z Klimatem – 
Najlepszy Zrealizowany 
Projekt, organizowanym 
przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska. 
Nagroda została 
przyznana za projekt  
„Zielone płuca miasta – 
Dolina Brynicy. 
Waloryzacja 
przyrodnicza starorzecza 
w Parku Grabek wraz z 
ukształtowaniem 
krajobrazu i strefy 
przyrodniczej oraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą”.   

absorbowanie 
CO2. 

Zwiększenie 
bioróżnorodności 

na obszarach 
miejskich. 
Poprawa 

mikroklimatu. 
Ochrona przed 
silnym wiatrem. 

i  Funduszy 
Zewnętrznych, 

Wydział 
Promocji 

Miasta, Kultury i 
Współpracy z 

Zagranicą,  
MZGK 

2. Realizacja działań 
przewidzianych w 
budżecie obywatelskim:  
w 2021r. odbyły się 
konsultacje on-line  z  
mieszkańcami gminy. 
Najwięcej głosów 
otrzymało zadanie 
„Nowe oświetlenie w 
Parku Jordana oraz 
remont boiska, budowa 
bieżni i czterech kortów 
tenisowych”. 

3. Realizacja założeń 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji - zgodnie 
ze sprawozdaniem z 
realizacji GPR 

35.2 

Rozwój parków 
miejskich i obszarów 

rekreacyjnych na 
terenie Czeladzi z 
uwzględnieniem 

niewielkich zbiorników  
retencyjnych (na 

obszarach zwartej 
zabudowy) 

1. Analiza możliwości 
wprowadzenia 
alternatywnych 
rozwiązań 
retencjonowania wody 
na terenach zieleni (np.. 
skate parki, zbiorniki 
retencyjne) – 
analizowane w miarę 
potrzeb 

Filtracja pyłów z 
powietrza, 

absorbowanie 
CO2. 

Zwiększenie 
bioróżnorodności 

na obszarach 
miejskich. 

Zwiększenie 
retencji 

powierzchniowej. 

MZGK,  Wydział 
Rozwoju Miasta 

i Funduszy 
Zewnętrznych 2. Sporządzenie opinii 

geotechnicznej 
określającej warunki 
gruntowo-wodne na 
potrzeby sprawdzenia 
możliwości przyszłego 
zagospodarowania 
zbiornika Przetok 
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35.3 
Przegląd i utrzymanie 
prawidłowego stanu 

zieleni miejskiej 

1. Inwentaryzacja stanu 
zdrowotnego zieleni 
miejskiej -  realizowana 
na bieżąco. Dokonano 
również przeglądu 
wałów rzeki Brynicy i 
roślinności tam rosnącej. 

Zmniejszenie 
uciążliwości 
hałasu dzięki 

rozpraszaniu fal 
dźwiękowych. 
Zwiększenie 

bioróżnorodności 
na obszarach 

miejskich. 
Ochrona przed 
silnym wiatrem. 

Wydział 
Rozwoju Miasta 

i  Funduszy 
Zewnętrznych,  
MZGK, MOSiR, 
OSP w Czeladzi 

2. Ustalenie zasad 
nasadzeń i pielęgnacji i 
egzekwowanie ich od 
projektantów oraz 
wykonawców – 
realizowane na bieżąco 

3. Kontrola 
podwykonawców w 
zakresie prawidłowej 
pielęgnacji zieleni – 
realizowane na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

11. Program usuwania azbestu. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź 

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

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

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

samorządów gminnych należy m.in.: 

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

rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz 

przekazywanie jej do marszałka województwa za pośrednictwem bazy 

azbestowej (www.bazaazbestowa.pl); 

2. przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających z azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami; 

3. organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem 

zasad zawartych w Programie; 

4. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowiska 
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odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania 

odpadów zawierających azbest; 

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

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

 

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

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

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

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku oraz minimalizacja szkodliwego 

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

informacje dotyczące właściwości azbestu, charakterystykę miasta Czeladź, 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta, harmonogram 

realizacji Programu oraz finansowe aspekty jego realizacji. 

 

W dniu  30 grudnia 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Czeladzi 

Uchwała Nr XXXI/414/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony 

środowiska. Załącznik Nr 3 do przedmiotowej Uchwały stanowi Regulamin udzielania 

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

transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy 

likwidacji pokryć dachowych elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych                  

i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź. Zgodnie                          

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

nie więcej niż 3 000,00 zł. 

W 2021 roku ze środków budżetu miasta Czeladź przyznano 2 dotacje do 

usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 1 856,00 zł. 

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

z 2021, poz. 1973 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia 

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

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 

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

wykorzystywane wyroby zawierające azbest, właściciele nieruchomości mają 
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obowiązek przedkładać Burmistrzowi rokrocznie informację dotyczącą użytkowanych 

wyrobów zawierających azbest. 

 

12. Program opieki nad zwierzętami. 

 Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

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

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

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 W związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr XLI/528/2021 Rady 

Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 października 2021r. w sprawie przyjęcia "Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Czeladź na  rok 2021". 

Program obejmuje następujące działania: 

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 

gospodarskich; 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 

i) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

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

 

Realizacja Programu w 2021r.: 

1. Podpisano Porozumienie międzygminne z Sosnowcem na zapewnienie opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt                           

w Sosnowcu. Schronisko zapewniło również całodobową opiekę 

weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt oraz 

usypianie ślepych miotów. 
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W 2021r. do schroniska przyjęto 91 szt. bezdomnych zwierząt. Schronisko 

poszukiwało nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt ogłaszając 

informacje na stronie internetowej schroniska. Miasto Czeladź również 

zamieszczało na stronie internetowej gminy informacje o znalezionych 

zwierzętach, w zakładce „Zagubione, znalezione zwierzęta”.  

Koszt związany z realizacją porozumienia w 2021r. wyniósł: 113 750,00 zł. 

 

2. Gmina wspierała osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi (tzw. 

społecznych opiekunów), zapewniając pomoc w dokarmianiu kotów poprzez: 

a) nieodpłatne wydawanie opiekunom społecznym w okresie jesienno-zimowym 

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

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

opiekunowie wypełniali „Deklarację opiekuna społecznego kotów wolno 

żyjących”, w której zobowiązani są podać swoje dane osobowe oraz 

informacje na temat zwierząt objętych pomocą. W 2021 r. z gminą 

współpracowało 49 opiekunów społecznych, którzy dokarmiali łącznie 294 

wolno żyjące koty. 

  Koszt wyniósł: 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 Fundacji For Animals z Katowic, z siedzibą przy 

ul. 11 Listopada 4, z którym gmina miała zawartą umowę. W 2021 roku 

wysterylizowano/wykastrowano 16 kotów. 

Koszt wyniósł: 3 320,00 zł 

 

c) Zakupiono 9 budek dla kotów wolno żyjących. 

Koszt wyniósł: 7 020,00 zł 

 

3. Zgodnie z ustawą, Gmina zapewnia miejsce do przetrzymywania zwierząt 

gospodarskich, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. W 2021r. umowa 

zawarta była z Panem Jackiem Mokros, właścicielem gospodarstwa rolnego,  

zlokalizowanego w  Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10. W 2021 roku - brak 
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zwierząt gospodarskich.  

Koszt za świadczenie gotowości wyniósł: 1 549,80 zł. 

 

4. Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z terenu 

Miasta Czeladź zapewniło Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER 

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

podpisaną umowę. 

W 2021 roku – 37 szt. martwych zwierząt   

Koszt wyniósł: 3 206,50 zł. 

 

5. Gmina prowadziła kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców do 

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

psów z terenu miasta: zakupiono czipy i podpisano umowę z lekarzem 

weterynarii na usługę czipowania zwierząt, tj. Przychodnia Weterynaryjna 

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

zaczipowano 766 szt psów, z czego w 2021 r. - 90 sztuk. 

Koszt w 2021 wyniósł: 3 150,00 zł. 

 

6. Gmina Czeladź w ramach Programu prowadziła 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 zasadniczej części 

skoncentrowane były 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  

1. Wstęp. 

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na 

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

http://www.czeladz.pl/
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z dnia 17 marca 2016r. Strategia określa główne cele i kierunki działania polityki 

społecznej Miasta podejmowane w celu przezwyciężania problemów społecznych 

występujących i mogących pojawić się w Mieście Czeladzi. Stanowi dokument 

bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane są lokalne programy profilaktyczne                       

i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej, realizowane przez Miasto, 

we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

 W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest 

monitoring, który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają                            

w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. Polega on na systematycznym 

zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych 

już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów 

strategicznych z wcześniejszymi założeniami. 

 W Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

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

strategii przez Komitet Monitorujący będzie się odbywać w okresach rocznych. 

Monitoring i przygotowanie raportu, powstaje po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 

Kluczowych Realizatorów. Jednak co do zasady raport z monitoringu przekazywany 

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

monitorowaniu. Burmistrz publikuje raport w trybie umożliwiającym zapoznanie się              

z nim wszystkim interesariuszom, a w szczególności przedstawicielom instytucji                        

i organizacji, które brały udział w przygotowaniu Strategii. 

 Monitorowanie stanowi formę oceny procesu wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Punktem odniesienia jest treść samej 

Strategii. A ocena polega na porównaniu już osiągniętych wartości wskaźników 

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

 Do każdego celu strategicznego przyporządkowano kluczowych realizatorów. 

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

niezbędnymi do wyliczania poszczególnych wskaźników lub w stosunkowo łatwy 

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

jest sytuacja, że dane są rozproszone pomiędzy te podmioty i konieczna jest 

dodatkowa koordynacja i agregowanie w celu wyliczania wartości poszczególnych 

wskaźników. 

 Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych polega 

również na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków 
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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. 

 W kontekście wdrażania strategii istotne jest ujęcie Gminy Czeladź jako 

jednego z elementów społeczno-gospodarczego systemu Polski. Wpływ na sytuację 

w gminie mają w związku z tym zjawiska oraz wydarzenia dziejące się w innych 

częściach kraju oraz poza jego granicami. W tym kontekście główną rolą władz 

gminy staje się sprawne i efektywne zarządzanie rozumiane jako optymalne 

kreowanie oraz wykorzystywanie zasobów (np. przestrzennych, przyrodniczych, 

ludzkich, finansowych) oraz procesów rozwojowych do osiągnięcia zamierzonego 

celu, jakim jest poprawa warunków życia ludności w istniejących ramowych 

warunkach działania, tkwiących zarówno wewnątrz gminy (jej silne i słabe strony), jak 

i w otoczeniu (szanse i zagrożenia). 

 Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym 

dokumentem w procesie monitoringu zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu 

na danym etapie, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania oceny 

wdrażania strategii w latach następnych oraz podejmowania ewentualnych działań 

korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź 

opracowanie nowej strategii. Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej 

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

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

aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. 

 Źródłem danych niezbędnych do monitoringu Miejskiej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za 

rok 2021 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 
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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 

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. CTBS-ZBK Czeladź 

27. Straż Miejska Czeladź 

28. Policja Czeladź 

29. Szpital Czeladź 

30. PUP Będzin 

31. PCPR Będzin 

32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czeladź 

 

W przedstawionych poniżej tabelach znalazł się poziom realizacji poszczególnych 

wskaźników 

w 2021r., jak również analiza pięciu lat obowiązywania Strategii. 
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2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź za rok 2021. 

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna 

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług 
społecznych 
 

CEL 
KLUCZOWI 

REALIZATORZY : 
WSKAŹNIK REALIZACJI 

CELU 2021 

C.1 
rozwój form pomocy 
dla bezrobotnych 
mieszkańców miasta 
 

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

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

50 

Liczba osób 
usamodzielnionych 
poprzez podjęcie 
zatrudnienia i uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

552 

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej 

0 

 

W 2021 roku z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z tytułu podjęcia 

zatrudnienia wyrejestrowano 2 672 osoby, które stanowiły 65,22% odpływu                              

z bezrobocia w roku biegłym. 

 

W porównaniu z rokiem 2020 liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia 

zatrudnienia zwiększyła się o 237 osób tj. o 9,7% (2020 r. – 2 435 osób, 2019 r. – 

2 803 osoby, 2018 r. – 3 379 osób, 2017 r. – 4 019 osób). Wśród ww. osób 

wyłączonych z ewidencji PUP Będzin z tytułu podjęcia zatrudnienia - 549 osób 

(20,5%) pochodziło z gminy Czeladź tj. o 3 osoby mniej niż w roku 2020 (552 osoby 

– 2020 r., 591 osób- 2019 r., 722 osoby – 2018 r., 849 osób – 2017 r.).  

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

MOPS w Czeladzi, 
PUP w Będzinie, 
organizacje pozarządowe 
 

Liczba mieszkańców 
żyjących w ubóstwie (wg 
kryterium dochodowego) 

452 

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

130 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 
społecznej na 1000 
mieszkańców 

32 
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Liczba projektów 
socjalnych oraz osób 
nimi objętych 

0 

 

 

Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

zarejestrowane były 3 124 osoby, w tym 1 552 kobiety. Osoby z terenu gminy 

Czeladź stanowiły 21 % ogółu zarejestrowanych – 657 osób, w tym 308 kobiet. W 

porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku liczba osób zarejestrowanych 

zmniejszyła się o 446 osób (12,5%). Podobnie zmniejszeniu uległa liczba osób 

bezrobotnych z terenu Czeladzi – spadek o 100 osób (13,2%). 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba godzin usług 
opiekuńczych 
realizowanych w miejscu 
zamieszkania 

21.652 

Liczba miejsc w 
ośrodkach wsparcia 

0 

Liczba osób obje tych 
pomocą w ośrodkach 
wsparcia 

0 

Liczba wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych do osób 
starszych 

16 osób 
- 953,5 
godzin 

Liczba wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej 
seniorów 

0 

Ilość osób korzystających 
z karty seniora   

1946 kart 

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

1 Klub Seniora - 
28 osób 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

5 

Ilość osób objętych 
projektami socjalnymi 
oraz wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

290 

Ilość osób uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej   

62 

Liczba placówek dla osób 
niepełnosprawnych 

2 
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Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

zarejestrowanych było 231 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, stanowiących 

7,4% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z 2020 rokiem liczba osób 

niepełnosprawnych zwiększyła się o 37 osób tj. O 19%. W 2021 roku Powiatowy 

Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku pracy objął 27 osób 

bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 1 osobę ze stopniem niepełnosprawności 

poszukującą pracę niepozostającą w zatrudnieniu. Wśród ww. osób – 3 (11%) osoby 

z gminy Czeladź podjęło staż. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 

usługami i instrumentami rynku pracy objął 13 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych oraz 1 osobę ze stopniem niepełnosprawności poszukującą 

pracy niepozostającą w zatrudnieniu. Wśród ww. osób - 2 (15,4%) osoby z gminy 

Czeladź podjęło staż. 

 
 

CEL 
KLUCZOWI 

REALIZATORZY : 
WSKAŹNIK REALIZACJI 

CELU 
 

2021 

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

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

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

50 
programów 

-4126 
osób 

Ilość osób objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

859 

Ilość osób objętych 
psychoterapią 

16 

Ilość osób objętych 
szkołą dla rodziców 

10 

Ilość osób korzystających 
z karty dużej rodziny 

221 
nowych 

Kart 
- 1523 

od 2014r. 

Ilość rodzin zastępczych 
z terenu miasta Czeladź 

59 

Ilość utworzonych 
nowych miejsc w 
żłobkach 

71 

Ilość miejsc w żłobkach 
na 1000 mieszkańców 

6,16 

 

W roku 2021 w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowano następujące programy 

profilaktyczne, edukacyjne i korekcyjne: 

1. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy – objęta cala społeczność 

szkolna ok. 1000 osób ( uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkolni) 
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2. Klasy 1- 3 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.  

3. Szkoła 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. 

4. Szkoła bierze udział 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. 

Programy realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5: 

1. Międzynarodowy projekt „Emocja” – (klasa 3b– 25 uczniów) 

2. Program „Mleko w szkole” – klasy 1 – 5 

3. Program „Warzywa w szkole” – klasy 1-5 

4. Program „Działaj z Impetem” – klasa 2a 

5. Program międzynarodowy Erasmus+ „EAT HEALTHY. ACT RESPONSIBLY” – 

program promujący zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia. 

6. Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli jak uzyskać 

równowagę w czasie pandemii” – warsztaty przeprowadzone w klasach 7 -8 

7. Warsztaty dla klas 7 – 8 – profilaktyka uzaleznień – 79 uczniów 

8. Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą pożarną 1-3 

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi w roku 2021 w 

ramach realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

przeprowadził następujące zadania: 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
131 

- Organizowanie zajęć  dla wychowanków placówki (Realizacja programu 

profilaktycznego „Wakacyjna przygoda” –udział wzięło 19 dzieci) 

- 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 –  „Dzień Babci i 

Dziadka”, „Boże Narodzenie” (kartki okolicznościowe, drobne upominki z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Dnia Babci i Dziadka”) 

- Uczestnictwo w zajęciach stałej grupy wychowawczej (zajęcia edukacyjne, zajęcia o 

charakterze terapeutycznym, zajęcia profilaktyczne, rozmowy indywidualne, 

pogadanki) 

- Udział w konkursach plastycznych: „Mam Prawa”, „Plakat promujący 

Międzynarodowy Dzień Mediacji” (prawa dziecka, dzieciństwo bez przemocy, 

rozwiązywanie konfliktów, komunikacja) 

- Organizowanie zajęć w czasie wakacji letnich i ferii zimowych  ( w roku 2021 z 

uwagi na panującą pandemię COVID-19 w okresie ferii zimowych Ośrodek był 

zamknięty – kontakt zdalny z rodzinami podopiecznych) 

- Organizacja Zespołu ds. okresowej oceny wychowanka z udziałem przedstawicieli 

służb społecznych 

- Umożliwianie podopiecznym OWDiR – Filii w Czeladzi udziału w kulturze, 

wypoczynku. W roku 2021 podopieczni Ośrodka mieli możliwość uczestnictwa w: 

wyjazdach do kina Helios w Dąbrowie Górniczej, wycieczce do Żarek (udział w 

warsztatach cukierniczych, wyplatania z wikliny i warsztatach robienia pizzy), 

Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej Górnej (zwiedzanie jaskini, lekcja prehistorii, 

warsztaty malowania na kamieniu, jaskiniowe grillowanie), Warsztaty mydlarskie na 

terenie Ośrodka (wykonywanie mydełek glicerynowych), wyjazdy do Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego (udział w ekolekcji, warsztatach, spotkanie 

z policją i strażą pożarną, wspólne grillowanie), wyjazdy do Parku Rozkówka w 

Będzinie (spacer ścieżką edukacyjną, wizyta w stadninie koni, zajęcia rekreacyjne na 

placu zabaw) itp. Ponadto wychowankowie wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, a 

także otrzymali paczki mikołajkowe i bożonarodzeniowe. 

Podopieczni Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w Czeladzi 

objęci są stałą pomocą i wsparciem pedagogicznym oraz edukacyjnym. 
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W roku 2021 z oferty Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filii w 

Czeladzi skorzystało łącznie:  31 dzieci – stała grupa wychowawcza 

- Liczba konsultacji wychowawczych z rodzicami/opiekunami prawnymi w ramach 

stałych grup wychowawczych – 351 konsultacji 

- Liczba konsultacji /porad pedagogicznych/psychologicznych udzielonych rodzinom 

zastępczym: 84 konsultacje 

- Liczba konsultacji /porad pedagogicznych/psychologicznych udzielonych 

mieszkańcom Czeladzi- 186 konsultacji 

- Realizacja kontaktów rodziców z dziećmi na mocy Postanowienia Sądowego – 1 

rodzina  

( spotkania realizowane 2 razy w miesiącu) 

W roku 2021 Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi  podjęło się 

realizacji następujących celów: 

Spotkania o tematyce ekologicznej: 

Założenie mini ogródka-rabaty dla ptaków 

1) Warsztaty pszczelarskie-założenie rabaty dla ppeszczół-rośliny miododajne 

2) Udział w targach ekologicznych -um czeladź 

3) Współpraca z zespołem parków krajobrazowych woj. Śląskiego(wyjazdowe 

warsztaty ekologiczne -wycieczka edukacyjna) 

4) Śląski ogród zoologiczny- wycieczka edukacyjna 

5) Egzotarium w sosnowcu-wycieczka edukacyjna 

6) Palmiarnia w gliwicach-wycieczka  edukacyjna 

Programy własne realizowane w przedszkolu 

,,z komputerem na ty”-realizowany  we wszystkich grupach wiekowych 

,, przedszkolaki dbają o zdrowie ’ realizowany w grupie 5-6 latków 

Innowacje pedagogiczne 

7) ,, jesteśmy ciekawscy i kreatywni” 

8) ,,ruchowo znaczy zdrowo” skierowany do dzieci 3-4 letnich 

Udział w  programach i projektach: 

9) Narodowy  program rozwoju czytelnictwa 

10) Projekt ,,zdrowo jem, więcej wiem’’ objęty honorowym patronatem Agaty 

Kornahauser-Dudy. 

11) Bohater-on-ogólnopolski projekt o tematyce historycznej 

12) Rekord dla niepodległej 
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13) Akcja „szkoła pamięta” 

14) Sprzątanie świata, 

15) Cała polska czyta dzieciom 

16) Szkoła do hymnu 

17) Piramida zdrowego żywienia 

18) ,,akademii zdrowego uśmiechu’’ 

19)  „Góra grosza’’ 

20) ,,pełna miska dla schroniska’’ 

21) ,, mikołaj na kresach” 

22) ,,światowy dzień mycia rąk’’, 

23)  ,,dzień ziemi’’ 

24)  ,,kasperek’’ ( zbieranie nakrętek – dla ofiar wypadków drogowych) 

25) „Reba”.(ZBIERANIE Zużytych baterii-selektywna zbiórka; poszerzenie 

świadomości ekologicznej) 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej w 
obszarze przemocy 
domowej 
 

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

Liczba przypadków 
przemocy domowej 
(Niebieskie Karty) 

61 

Liczba osób i rodzin 
objętych wsparciem grup 
roboczych 

317 
osób 

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

424 

Liczba osób 
doświadczających 
przemocy objętych 
wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 
 
 

0 

Ilość szkoleń dla kadry 
rozwiązującej problemy 
przemocy domowej 

6 

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

327 

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.7 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
pomoc dla 
uzależnionych 
 

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

Liczba osób i godzin 
poradnictwa 
specjalistycznego w 
zakresie problemów 
alkoholowych 

312 osób 
- 4082 
godzin 

Ilość programów 
profilaktycznych i osób 
nimi objętych 

13 
programów 
-3771 osób 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.8 
rozwój usług 
społecznych na rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 
 

MOPS w Czeladzi Ilość osób bezdomnych 
w stosunku do 1000 
mieszkańców 

1 

Ilość osób objętych 
poszczególnymi formami 
wsparcia (ogrzewalnia, 
łaźnia) 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.9 
rozwój potencjału 
ośrodka pomocy 
społecznej 
 

MOPS w Czeladzi 
 

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

23 

Liczba pracowników 
socjalnych na 2000 
mieszkańców 

0,89 

Liczba osób objętych 
asystą rodzinną 

41 

Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i zasiłki 

584 

Ilość osób objętych 
poszczególnymi usługami 
społecznymi 

 
1095 
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2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne 
 
CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.1 
poprawa 
bezpieczeństwa w 
zagrożonych 
dzielnicach 

Urząd Miasta  w 
Czeladzi, 
Straż Miejska w Czeladzi, 
Policja 
 

Liczba patroli Policji i 
Straży Miejskiej 

3806 

Liczba interwencji Policji i 
Straży Miejskiej 

8521 

Liczba wykroczeń, 
dewastacji, kradzieży 

6733 

Liczba kontroli miejsc 
zagrożonych 
przestępczością 

12.095 

Liczba zabezpieczeń 
imprez kulturalnych, 
sportowych, uroczystości 
kościelnych 

81 

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

227 

Liczba odwiezionych do 
Izby Wytrzeźwień 

676 

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
domu 

99 

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
jednostek Policji 

209 

Liczba odwiezionych 
osób nietrzeźwych do 
podmiotów leczniczych 

69 

 
 
 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba inicjatyw na rzecz 
środowisk zagrożonych 

28 

Liczba uczestników zajęć 
pozalekcyjnych 

3107 

Ilość środków 
pozyskanych na zajęcia 
pozalekcyjne 

128.710 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.3 
wzrost świadomości 
społecznej w zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

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

Liczba placówek w 
których prowadzono 
zajęcia 
 

14 

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o  tematyce 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

979 

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

1 

Liczba podjętych 
inicjatyw 

14 

Liczba warsztatów i 
szkoleń 

9 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.4 
integracja podmiotów 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa 
publicznego 

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

Liczba wspólnych 
inicjatyw w zakresie 
bezpieczeństwa 

8 

Liczba spotkań 
dotyczących prewencji i 
diagnozy zagrożeń 

40 

Wspólne inicjatywy Straży Miejskiej i Policji:   

1. Akcja „ Bezpieczne Ferie 2021” 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Bożego Ciała”. 

3. Akcja „ Bezpieczne Wakacje 2021”. 

4. Zabezpieczenie terenu w związku z odbywającym się Festiwalem „Ave Maria” 

5. Wspólne działania, wspólne patrole 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 

publicznego a także dokonania analizy i konsultacji wspólnych zadań. 

- Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny pomiędzy Dyżurnym Służby Stałego 

Dyżuru  Straży Miejskiej a  oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji w Czeladzi. 

- Prowadzona jest wymiana informacji w zakresie obserwacji i rejestrowania przy 

użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych poprzez 

utrwalenie i przekazywanie do wykorzystania służbowego przez policję nagrań z 

monitoringu wizyjnego zdarzeń wymagających podjęcia czynności prawnych. 
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- Prowadzi się wzmożone działania prewencyjne w rejonie osiedli mieszkaniowych w 

celu zapobiegania wybrykom chuligańskim przez osoby nietrzeźwe. 

- Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa prowadzi się kontrole miejsc 

szczególnie zagrożonych rozbojami oraz niszczeniem urządzeń użytku publicznego. 

3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja 

 

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  

ich do wymagań nowoczesnego rynku pracy 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.1 
podniesienie jakości i 
innowacyjności 
kształcenia 

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

Średnia ocen z 
egzaminów końcowych 

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty: 
· J. Polski- 57 % 

· Matematyka– 41 
% 

· J.angielski–     65 
% 

Liczba dzieci z 
korzystających z 
programów 
indywidualnych 

114 

Liczba wdrożonych 
programów autorskich, 
projektów edukacyjnych 

175 

 

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2 

- Udział w projekcie badawczym pt.” Zaangażowanie we współpracy - uczeń edukacji 

początkowej w zespołowych formach działań” w ramach współpracy z Instytutem 

Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – projektem objęte zostały klasy III 

szkoły podstawowej. 

- Realizacja projektu pt. "Inside Out" w ramach programu unijnego Erasmus+ (2019 - 

2022) 

- „Młodzi Jałmużnicy” – udział w projekcie dla wolontariuszy zrzeszonych w Szkolnym 

Klubie Wolontariatu mający na celu pomoc osobom potrzebującym oraz wspieranie 

rozwoju i zaangażowania uczniów. 

- Projekt edukacyjny - Uniwersytet dzieci - Ciekawscy drugoklasiści 

- Akcja edukacyjna - Dzieci Uczą Rodziców 

- Akcja edukacyjna -Wirusoochrona 
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- Ogólnopolski program -Czyściochowa akademia 

- Międzynarodowy projekt edukacyjny – Emocja 

- Akcja edukacyjna - Wspólne śniadanie 

- Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” 

- Ogólnopolski program edukacyjny „MegaMisja”, podnoszący kompetencje cyfrowe 

uczniów i nauczycieli 

- Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”, rozwijający umiejętności 

kodowania i podstaw programowania 

- Wokół twórczości Stanisława Lema - klasy siódme. 

- Spotkania z książką w bibliotece szkolnej - klasy pierwsze. 

- Wokół Bożego Narodzenia. 

- Projekt "BohaterOn w Twojej Szkole" organizowany przez Fundację Rosa, Fundację 

Sensoria, Fundacje Pokolenia Kolumbów, 

- "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - 

PAMIĘTAMY!” 

- Realizacja Rekomendowanego Programu Profilaktyki Pozytywnej - ,,Apteczka 

Pierwszej Pomocy Emocjonalnej’’ 

- Realizacja programu ,,Świadomość procentuje” 

- Program Profilaktyki Zintegrowanej ,,Nawigacja w Każdą Pogodę’’ 

- ,,Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020’’ dla miast i gmin biorących 

udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020’’ - badania miały miejsce w 

październiku i listopadzie 2021 

-Projekt "PoczytajMy" projekt organizowany przez CEO w Warszawie (II półrocze 

roku szkolnego 2020/2021) 

- "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – 

Pamiętamy!" - organizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 

- Udział w projekcie społecznościowym Credo 13 

-Udział w projekcie etapu astropi -misja laboratorium - konkurs europejski 

organizowany przez Europejską agencję kosmiczną 

- Udział w projekcie astro PI misja zero 

Programy realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5: 

1. Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3 

2. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – klasy 1-3 
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3. „Wirusoochrona” – klasy 1-3 

2. Program „Bezpieczna szkoła” – klasy 1-8 

3. Programy międzynarodowe Erasmus + - 2 projekty - EAT HEALTHY. ACT 

RESPONSIBLY”,  „Mithomania in open air museum”. 

4. Innowacja pedagogiczna – „Edukacja wczesnoszkolna” klasa 2 

5. „Działaj z Impetem” – program o ekologii w klasach 1-3 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 1: 

1. "Podano na tacy"- program logopedyczny 

2. Lubię siebie i innych - program profilaktyczny realizowany w grupach 3-6 lat 

3. Zbieram, poszukuję, badam-  D. Dziamskiej i M. Buchnat 

4. Udział w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury" 

5. Udział w projekcie edukacyjnym "Akademia Kici Koci" 

6. Udział w akcji edukacyjnej BohaterOn 

7. Udział w akcji informacyjno- edukacyjnej #Wirusoochrona 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Opracowanie diagnozy 
potrzeb uczniów 

161 

Liczba wspólnych 
inicjatyw nauczycieli i 
rodziców 

74 

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych 

30 

 

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny organizował Warsztaty profilaktyczne w 

Kopalni Kultury „Chce być szczęśliwy” we współpracy z SP 7, SP 1, SP 5, ponadto 

uczniowie SP 2  brali udział w warsztatach dla uczniów „Bezpieczne dzieci w sieci” – 

„Dekalog bezpiecznego internetu” . 

W Przedszkolu Nr 11 odbyły się webinaria o tematyce: 

− ,,wspieranie zdrowia psychicznego i dobrostanu uczniów i nauczycieli” 

− ,,kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w 

kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym i przestępczym” 
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− Świateczne warsztaty integracyjne dla rodziców z dziećmi i kadrą pedagogiczna 

przedszkola 

− Recytatorski konkurs patriotyczny dla dzieci – udział rady rodziców 

 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CEL 

 
2021 

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

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

Liczba szkoleń dla Rad 
Pedagogicznych 

53 

Liczba uczestników 
szkoleń prowadzonych 
przez specjalistów 

446 

Liczba kontaktów 
pomiędzy szkołami a 
PPP 

129 

 

W Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się spotkania o tematyce: 
 

Data Nazwa Ilość uczest. 

25.03.2021 Zachowania depresyjne wśród dzieci i 
młodzieży. 
 

53 

10.05.2021 Egzamin ósmoklasisty 60 

30.06.2021 Integracja grona pedagogicznego po 
pandemii. 

37 

07.10.2021 
 

Wspieranie ucznia w powrocie do szkoły. 
Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych. 
Pierwsza pomoc. 

39 

04.11.2021 Dziecko w szkole z chorobą przewlekłą. 41 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

Urząd Miasta 
w Czeladzi, placówki 
edukacyjne 

Kwoty pozyskane na 
wyposażenie placówek 

431.576,66 

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

5 

 

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano w 2021r. zakupy w ramach 

pomocy dydaktycznych na kwotę 171.090,60 zł , w tym m.in.: 

- 139.511,15 zł „Laboratoria Przyszłości” 

- 20.330,67 zł projektory 

- 3.056,92 zł komputery do biblioteki 
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- 3.307,87 zł głośniki, słuchawki, kamerki do nauki zdalnej 

- 2.261,98 zł sprzęt sportowy 

- 1.189,00 zł tablice 

- 356,01 zł instrumenty muzyczne 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.5 
stałe podnoszenie i 
doskonalenie 
umiejętności 
zawodowych 
nauczycieli 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM 
w Czeladzi, 
placówki edukacyjne 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów 
uczestniczących w 
szkoleniach 

264 

Liczba uczestników 
studiów podyplomowych 

24 

 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.6 
pogłębienie 
współpracy placówek 
oświatowych ze 
środowiskiem 
lokalnym 

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

Liczba spotkań i zajęć 
przeprowadzonych dla 
środowiska lokalnego 

16 

Liczba imprez 
środowiskowych 

7 

Liczba absolwentów 
obecnych na spotkaniach 
promujących lokalne 
gimnazja 

0 

 

Przedszkole Nr 1 wzięlo udział w akcjach charytatywnych "Szafowanie dla Oliwki" i 

"Szafowanie dla Adelki". Zorganizowało przedszkolny konkurs plastyczny - 

"Magiczne życzenia- kartka bożonarodzeniowa", którego celem było m.in. 

zachęcenie rodziców do współpracy, a kartki biorące udział w konkursie zostały 

przekazane podopiecznym hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. 

 

 
CEL 

 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.7 
stale podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa w 
placówkach 
oświatowych 

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

Liczba uczestników 
spotkań dotyczących 
bieżących zagrożeń 

586 

Liczba placówek stale 
współpracujących z 
Policja, Strażą Miejską 
oraz kuratorami 

15 

 

W grudniu 2021r. Uczniowie SP 2 klas VII (łącznie 47 osoby) wzięły udział w 

zajęciach warsztatowych dot. „Zaplątani w sieci” finansowanych przez Wydział 
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Edukacji i Polityki Społecznej UM w Czeladzi. Warsztaty obejmowały tematykę dot. 

nieumiejętnego korzystania z komputera i mediów.  

 

CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 
bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba spotkań z 
pracodawcami 

0 

Liczba nowych miejsc 
pracy na lokalnym rynku 

Brak 
danych 

Liczba nowo powstałych 
firm 

26 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy kontynuował współpracę z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych o/Sosnowiec. W dniu 26 marca 2021 r. pracownicy ZUS 

pełnili dyżur telefoniczny dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, 

udzielając informacji na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, ulg w 

składkach, kontaktów z ZUS, PUE i e-wizyty. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 

wsparciem w ramach środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności 

gospodarczej objął 161 osób bezrobotnych, w tym 26 osób bezrobotnych z gminy 

Czeladź. W 2020 roku liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej była mniejsza i wyniosła 117, w tym 19 z terenu gminy 

Czeladź (2019 r. – 155, 1 osoba poszukująca pracy niepełnosprawna, 24 osoby z 

Czeladzi, 2018 r.- 137 osób, w tym 31 z Czeladzi, 2017 r. 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 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba uczestników 
lokalnych partnerstw na 
rzecz zatrudnienia 

1 

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

0 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie kontynuował współpracę ze 

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

w ramach zawartego w roku 2019 Porozumienia dotyczącego refundacji ze środków 

Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne. Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie zostało powołane do 

realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób 

dotkniętych wykluczeniem społecznych, które ze względu na swoją sytuację życiową 

nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo 

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

zamieszkujących Powiat Będziński. 

   

 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

 

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

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

Liczba placówek 
edukacyjnych 
uczestniczących w 
preorientacji zawodowej 

13 

Liczba uczniów 
uczestniczących w 
spotkaniach o tej 
tematyce 

791 

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

3 

 

Systematyczne prowadzone jest badanie lokalnego rynku pracy m. in. poprzez 

realizację badania Barometr zawodów dla Powiatu Będzińskiego. Uczniowie dwóch 

najstarszych roczników Szkoły Podstawowej Nr 2 (kl. VII i VIII) uczestniczyli w 

zajęciach z doradztwa zawodowego (10 godzin/rok szkolny) według programu 

opracowanego przez doradcę zawodowego w ramach WSDZ. Treści z orientacji 
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zawodowej były realizowane w klasach IV – VI przez wychowawców na lekcjach 

wychowawczych zgodnie z opracowanym programem. W klasach I – III wychowawcy 

realizowali cele preorientacji zawodowej na zajęciach edukacyjnych.     

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania 
długotrwałego 
bezrobocia 
 
 

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

Liczba programów i 
projektów 
wypracowanych na rzecz 
osób defaworyzowanych 

5 

Liczba praktyk i staży 
zorganizowanych w 
lokalnych firmach 

29 

Liczba NGO 
zaangażowanych w 
wsparcie bezrobotnych 

0 
 
 

 

• Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

będzińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

W ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Podziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

01.01.2021 – 31.12.2022. Cel główny projektu: zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

będzińskim. 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, staże (w tym 

zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z 

powrotem oraz refundacja kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi 

niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnym), bony na zasiedlenie, 

prace interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności 

gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego. 

− Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe 

(dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 

31.12.2022 r. 

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

pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Będzinie. Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: pośrednictwo pracy, 

staże (w tym zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

stażu i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, 

dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnym), prace 

interwencyjne, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności 

gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy, 

Instrumenty dofinasowania - wskazane w art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

− Z POWER- em do pracy! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na 

regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2023. 

Cel główny projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 osób młodych (16 

kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w Powiecie 

Będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez pracy w wyniku 

negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Formy wsparcia przewidziane 

w ramach projektu: bony zatrudnieniowe, prace interwencyjne. 

− Projekt pilotażowy pn.: „Start w dorosłość” finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe 

spojrzenie - nowe możliwości". Okres realizacji: 01.10.2021-31.12.2022. Celem 

głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia, mieszkańców 

Powiatu Będzińskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie 

jako bezrobotni i poszukujący pracy i ze względu na swoją sytuację społeczno 

zawodową zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zawarł umowy z 24 pracodawcami i 

instytucjami z gminy Czeladź w celu organizacji 29 stanowisk stażu. 

W 2020 roku w wyniku umów zawartych przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z 

20 pracodawcami oraz instytucjami z terenu gminy Czeladź utworzono 22 stanowiska 

stażu, w 2019 roku zawarto umowy z 35 pracodawcami oraz instytucjami z terenu 

gminy Czeladź, w wyniku których utworzono 57 stanowisk stażu. 

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

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

Staż to forma wsparcia umożliwiająca przede wszystkim nabycie przez osoby 

bezrobotne doświadczenia zawodowego, zwiększającego atrakcyjność tych osób na 

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

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

absolwenci liceów ogólnokształcących). Odbycie stażu skutkuje nabyciem 

kompleksowych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy dostosowanych 

do wymogów rynku pracy. Efektem takiego przygotowania osób bezrobotnych jest 

większe prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu, co 

potwierdza trafność zastosowania tej formy pomocy spośród innych możliwych 

działań, jakie mogłyby zostać podjęte w stosunku do osób młodych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w 2021 r. kontynuował współpracę z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie: 

I. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

1. Współdziałanie w zakresie niesubsydiowanej wymiany informacji o możliwościach 

uzyskania zatrudnienia i szkolenia. 

2. Współpraca w zakresie organizacji stażu, która nie wymaga angażowania środków 

własnych organizacji pozarządowej. 

II. Promocji i organizacji wolontariatu. 

1. Propagowanie idei odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych wśród 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

III. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1. Refundacja świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne uczestnikom zajęć w Stowarzyszeniu „DELFIN” – Centrum Integracji 

Społecznej w Sławkowie (na podstawie zawartego porozumienia). 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba spotkań 
promujących ekonomię 
społeczną 

0 

Liczba osób 
uczestniczących w 
formach subsydiowanych 

Brak 
danych 

Liczba  aktywizowanych 
długotrwale bezrobotnych 

28 

Ilość programów 
specjalnych 
realizowanych z PUP 

0 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje zadania z zakresu promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacja o usługach i instrumentach rynku 

pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy zamieszczona jest na stronie 

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

broszurach tematycznych. 

W 2021 roku PUP w Bedzinie usługami i instrumentami rynku pracy objął 183 osoby 

długotrwale bezrobotne, wśród ww. osób – 28 (15,3%) dotyczyło gminy Czeladź, w 

tym: 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 2 w ramach robót 

publicznych, 3 w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, 1 osoba rozpoczęła 

szkolenie, 15 staż oraz 6 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie usługami i instrumentami rynku 

pracy objął 111 osób długotrwale bezrobotnych. Wśród ww. osób - 10 (9%) dotyczyło 

gminy Czeladź spośród których: 7 osób rozpoczęło staż, 1 osoba podjęła 

zatrudnienie w ramach dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 

roku życia oraz 2 osoby rozpoczęły szkolenie. Ponadto z porady indywidualnej 

skorzystało 6 osób długotrwale bezrobotnych z gminy Czeladź, z porady grupowej 4 

osoby, z grupowych spotkań informacyjnych – 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 wsparcia, w 

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

bezrobotnych, w tym 140 z Czeladzi. 

http://bedzin.praca.gov.pl/
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4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa 
mieszkańców   

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

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

 

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

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

Liczba dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i organizacjami 
pozarządowymi 

2 

Liczba spotkań z 
organizacjami, w których 
uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu 
miejskiego 

0 

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

2 

Liczba pozyskanych 
przez organizacje 
grantów z źródeł innych 
niż budżet Miasta 

Brak 
danych 

Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych 

Brak 
danych 

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

24 

Liczba organizacji, które 
ubiegają się o mały grant 

14 

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

29 

 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

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

5 

Liczba nowych 
organizacji działających 
w Czeladzi 

1 

Ilość udostępnionych 
lokali na działalność 
społeczną 

10 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

CS.3. 
współpraca z grupami 
nieformalnymi i 
rozwój wolontariatu 

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

Liczba projektów 
zgłaszanych do budżetu 
partycypacyjnego 

0 

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

0% 

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

0 

 
 
 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

CS.4. 
zwiększenie dostępu 
mieszkańców do 
wartościowej oferty 
kulturalnej 

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

Liczba nowych pozycji 
książkowych dostępnych 
dla czytelników w 
Miejskiej Bibliotece 
Publiczne 

* książki: 
2.632 
*audiobooki:65 
Wskaźnik 
czytelnictwa na 100 
mieszkańców -
zakupiono 9,11 wol. 
-przybyło 13,24 
wol. 
Łącznie z darami) 
-przybyło 13,57 
egz. 
(łącznie ze 
zbiorami 
specjalnymi) 
Liczba czytelników 
na 100 
mieszkańców:14,53 
Liczba wypożyczeń 
na 100 
mieszkańców:426,2
0 

Wskaźnik czytelnictwa 14,53% 

Liczba odwiedzających 
Galerię Elektrownia 

1731 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Galerii 
Elektrownia 

32 
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Liczba koncertów 
muzycznych 
 

14 

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

1 

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowanych w 
mieście 

6 

Wielkość alokacji 
budżetu 
partycypacyjnego na 
projekty kulturalne 

0 

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

Brak 
danych 

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

0 

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

7 

Liczba organizowanych 
wydarzeń historyczno-
kulturalnych 

20 

Liczba uczestników 
imprez kulturalnych w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 

1926 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Miejskiej 
bibliotece Publicznej 

182 

Liczba odwiedzających 
Kopalnię Kultury 

10.903 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Kopalni 
Kultury 

260 

Liczba odwiedzających 
kino Kopalni Kultury 

3293 

Liczba koncertów 
muzycznych w Kopalni 
Kultury 

10 

Liczba odwiedzających 
Muzeum Saturn w 
Czeladzi 

2976 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w Muzeum 
Saturn 

37 
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Liczba wszystkich 
wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w 
Muzeum Saturn i Galerii 
Elektrownia w Czeladzi 

69 

 
 
 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

CS.5. 
stwarzanie warunków 
do aktywności 
mieszkańców miasta 
w obszarze sportu i 
rekreacji 
 

MOSiR w Czeladzi, 
Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w 
Czeladzi, 
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UM w 
Czeladzi, 
Wydział Promocji Miasta, 
Kultury i Współpracy z 
Zagranicą UM w 
Czeladzi, 

Miejski Zarząd 
Gospodarki 
Komunalnej w 
Czeladzi, 
Szkoła Podstawowa Nr 7 
 
 
 

 

Liczba obiektów, w 
których przeprowadzono 
remont/modernizację 

2 

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/ 
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych 

8,962 km 

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu 

1 

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

8 

Liczba użytkowników 
przenośnego lodowiska 

1000 

 

W hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi 

dokonano poprawy efektywności energetycznej - „Poprawa efektywności 

energetycznej Hali Widowiskowo- Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu 

w Czeladzi wraz z montażem OZE” Część A. Termomodernizacja budynku Hali 

Widowiskowo Sportowej MOSiR w Czeladzi (Hala)- w formule zaprojektuj i wybuduj, 

Część B. Termomodernizacja Budynku Obsługi Stadionu w Czeladzi (BOS)- w 

formule wybuduj.  Realizacja inwestycji w latach 2020-2021. Ponadto prowadzone 

są od grudnia 2021 r prace modernizacyjne w wewnątrz budynku Obsługi 

Stadionu przy ul Sportowej. Zakończenie prac – czerwiec 2022r. 

5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnością   

 
CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości 

społecznej w zakresie ochrony zdrowia 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Krótszy okres 
oczekiwania na wizytę u 
specjalisty 

Średni czas 
oczekiwania we 

wszystkich 
komórkach 
(Poradnie + 

Oddziały Szpitala) 
wyniósł: 

49,17 dnia 

Liczba osób 
posiadających informację 
o usługach zdrowotnych 

372.294 odsłon 
strony internetowej 

szpitala 

Liczba wejść na zakładkę 
informacyjną na stronie 
UM 

Brak 
danych 

 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba akcji promujących 
zdrowie 

72 

Liczba spotkań i eventów 
dla różnych grup 
mieszkańców 

14 

 

W Szkole Podstawowej Nr 2 klasy 1-3 uczestniczą w programie rządowym: 

"Szklanka mleka" 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 zdobyły wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania, higieny przyrządzania i spożywania posiłków. Lekcja HIGIENY w ramach 

wojewódzkiej Akcji promocyjno - edukacyjnej pt. ,,WIRUSOOCHRONA" 

(przeprowadzenie zajęć zachęcających dzieci do codziennej aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania, zachęcanie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych 

jako najskuteczniejszą formę zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób 

zakaźnych, promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych 

uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, 

wyrabianie nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk. 
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Akcje profilaktyczne i happeningi:   

- Czyste powietrze: cel pomiar stanu powietrza w Czeladzi, happening 

- Sprzątnie Świata: cel uświadomienie wpływu śmieci na zdrowie człowieka, rola 

segregacji odpadów 

-Święto Drzewa: cel nasadzenia i wpływ roślin na jakość powietrza 

1. Od września do grudnia 2021 r. w szkole był realizowany Program 

Profilaktyczny „Zdrowo na sportowo” w klasach 2 i 3 (ok. 60 uczniów). Cel główny 

programu to: 

1) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, 

2) przygotowanie do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

3) wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej 

Celem programu „Zdrowo na sportowo” było wszechstronne oddziaływanie 

profilaktyczne realizowane poprzez: 

a) Profilaktyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe 

Odbyło się 90 godzin zajęć, a dostęp do nich był powszechny, w związku z tym 

mogły brać w nich udział dzieci pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo, 

często patologicznych środowisk (rozbite rodziny, zagrożenie alkoholizmem, 

agresją). 

b) Prelekcje profilaktyczne 

Prelekcje odbyły się 5 razy, oddzielnie dla każdej klasy. Prelekcje prowadzone były 

przez pedagoga szkolnego. Podczas prelekcji zaprezentowane były zgubne skutki 

uzależnień, promowano zdrowy tryb życia, zaprezentowane były możliwości 

aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. 

c) Teatrzyk o tematyce profilaktycznej 

Teatrzyk o tematyce profilaktycznej zorganizowane był dwa razy (oddzielnie dla klas 

2 i 3) Przedstawienia odbyło się w  grudniu. Podczas przedstawienia  promowany był  

zdrowy i aktywny tryb życia, przedstawione były sposoby spędzania czasu wolnego. 

d) Profilaktyczna Olimpiada Sportowa 

Profilaktyczna Olimpiada Sportowa została zorganizowana w grudniu oddzielnie dla 

klas 2 i 3. Uczestnicy uczestniczyli w grach i zabawach sportowych indywidualnych i  

zespołowych. Sportowa zabawa i rywalizacja umożliwiła realizację szeregu celów 

programu profilaktycznego, m. in. akceptację kolegów i koleżanek pochodzących z 

różnych środowisk, zachowań w duchu fair play, radość z sukcesu, umiejętność 
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pogodzenia się z porażką, poczucia akceptacji. Koszt to 7557,35zł – z grantu Urzędu 

Miasta Czeladź „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 

2. Udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – przeprowadzono zajęcia w oparciu                                 

oudostępnione scenariusze i karty pracy ,,W poszukiwaniu szczęścia’’ wśród klas IV-

VIII, przekazano uczniom broszury i ulotki - II semestr roku szkolnego 2020/2021 

udział brała cała szkoła SP2. 

3. Udział w Kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! - rok szkolny 2020/2021 - klasy V-

VIII 

4. Lekcje o tematyce profilaktyczno – wychowawczej prowadzone przez specjalistów 

szkolnych (pedagog, psycholog) oraz wychowawców, m.in.: ,,Alkohol, e-papierosy, 

energetyki - NIEBEZPIECZNA MODA’’, ,,AIDS - epidemia XXI wieku’’, ,,Utrata 

wolności, czyli uzależnienia’’. 

5. Zgodnie z realizacją SPPW w klasach 7 i 8 zostały przeprowadzone zajęcia 

wychowawcze w oparciu o materiały przekazane przez pedagoga szkolnego 

dotyczące profilaktyki uzależnień pod hasłem „UZALEŻNIENIOM NIE!” – profilaktyka 

AIDS. 

6. We wszystkich klasach 4 – 6 szkoły podstawowej odbyły się zajęcia profilaktyczno 

– wychowawcze dotyczące szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie wykonywali 

plakaty  dot. tej tematyki. 

7. Zostały opracowane procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją oraz w przypadku trudnych sytuacji 

wychowawczych na terenie SP2  (uwzględniające sytuację związane z alkoholizmem  

i narkomanią). 

8. We wrześniu 2021 r. w szkole powołany został Zespół ds. Interwencji Kryzysowej 

pod kierunkiem psychologa szkolnego. 

9. Realizacja programu ,,Świadomość procentuje’’. Celem projektu jest edukowanie 

nowego pokolenia w tematykach zdrowotnych w sposób kompleksowy obejmujący 

zarówno ciało jak  i stronę mentalną. Wspólne, holistycznie ujęte działanie, może dać 

zadowalający efekt i przełożyć się na wypracowanie w całych rodzinach nawyków, 

które zapewnią poprawę jakości życia całych społeczności - 07.04-09.06.2021r. – 

uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

10. Udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej ,,Nawigacja w Każdą Pogodę’’ – 

programem objęte dwie klasy VII i VI – umożliwia wykonanie autodiagnozy 
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środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach 

tej diagnozy. 

11. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego szkoły – 

uwzględnione treści dotyczące alkoholizmu i narkomanii. 

W Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano 

 „Akademię Bezpiecznego Puchatka” – klasy 1-3 

 „Wirusoochrona” – klasy 1-3 

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. 

Przedszkole Nr 11 uczestniczyło w życiu kulturalnym poprzez: 

1) Lekcje biblioteczne – biblioteka w czeladzi 

2) Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie – udział w przedstawieniach teatralnych 

3) Centrum Kultury Chorzów – spektakl: ,,co w trawie piszczy?” 

4) Udział uczniów w konkursach  ,,czeladzkie talenty” - konkurs plastyczny, 

konkurs kolęd 

Realizują treści programowe dotyczące troski o postawę moralną i obywatelską 

dzieci, zachowania prospołeczne ; szacunek do osób starszych, poszanowania  

godności osobistej człowieka, szacunku do pracy  oraz zdrowia – respektowanie 

praw dziecka – pogadanki, spotkania , gazetki. Współpracują z SP 3, SP 2, biorą 

udział w zajęciach pokazowych, otwartych; wizyty uczniów w przedszkolu, obchodzą  

ogólnopolski dzień przedszkolaka, -propagowane są postawy prospołeczne; 

szacunek do pracy i osób starszych; ,,dni solidarności międzypokoleniowej - Kopalnia 

Kultury w Czeladzi, współpraca z Domem Pomocy Społecznej Senior w Czeladzi- 

występy dzieci z różnych okazji np. Jasełka, dzień babci i dziadka. Przedszkole 

troszczy się o postawę obywatelską i moralną poprzez udział dzieci w spotkaniach z 

przedstawicielami harcerskiego  kręgu seniorów, umożliwia dzieciom udział w 

zajęciach drużyny zuchowej- 6-latki, udział dzieci w  przedszkolnym recytatorskim 

konkursie patriotycznym, udział w akcji ,,szkoła do hymnu”, udział w uroczystościach 

miejskich z okazji 11 -go listopada (występy dzieci), spotkania dzieci ze służbami 

mundurowymi – np. Trening ewakuacyjny. Posiadają certyfikaty: 

-certyfikat uczestnictwa w 26 akcji -sprzątania świata- nie śmiecimy, sprzątamy, 

zmieniamy, 
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-mamo tato wolę wodę, 

- certyfikat chronimy dzieci, 

 -certyfikat akademii zdrowego przedszkolaka, 

Realizowany jest: 

-program profilaktyczny z zakresu edukacji zdrowotnej -5 porcji owoców i warzyw, 

-piramida zdrowego żywienia, 

-certyfikat edukacjii, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej, 

-certyfikat pwn za udział w programie sanford harmony, 

-czyściochowe przedszkole” - Rossman 

-certyfikat ,,czystego powietrza” 

 -certyfikat wiedzy o roślinach egzotycznych -palmiarnia w Gliwicach 

-ogólnopolski konkurs „bohater-on” – realizacja modułów przewidzianych w konkursie 

i uzyskanie certyfikatu 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

 

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

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

Liczba inicjatyw z 
zakresu edukacji 
prozdrowotnej 

47 

Liczba wydarzeń 
promujących zdrowy tryb 
życia 

122 

 

Wykaz imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia realizowanych w MOSiR w 

Czeladzi. 

1. XV Mistrzostwa Czeladzi w narciarstwie alpejskim oraz snowboardzie - 6 marzec - 

Istebna Zagroń 

2. Urodzinowe granie z gwiazdami-11 kwiecień - MOSiR Czeladź 

3. Test Coopera - MOSiR TKKF - 13 kwiecień - Stadion im. Józefa Pawełczyka 

4. Ogólnopolski Bieg Przełajowy o paterę Dziennika Zachodniego i śl.TKKF - 25 

kwiecień - obiekty  MOSiR 

5. Mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym-15-16 maj - Stadion ul. Mickiewicza 

6. IX Rodzinny rajd rowerowy - 29 maj - trasy rowerowe Czeladź 

7. Strefa Kibica - Euro 2020 - 11 czerwiec - 11 lipiec - Rynek 

8. Piknik z reprezentacją Polski, Polska - Słowacja-14 czerwca - Rynek 

9. Piknik z reprezentacją Polski, Hiszpania – Polska - 19 czerwca - Rynek 

10. Piknik z reprezentacją |Polski, Szwecja – Polska - 23 czerwca - Rynek 
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11.Wakacje z MOSiRem: mini mistrzostwa Czeladzi w piłce siatkowej, mini 

mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym, mini mistrzostwa Czeladzi w koszykówce, 

mini mistrzostwa Czeladzi w piłce nożnej, wycieczki-26 lipiec - 31 sierpień-obiekty 

MOSiR, wycieczki 12/26 sierpień 

12. Bieg Lato 2021-7 sierpień - Park Grabek 

13. V Nocny turniej piłki nożnej - 3 wrzesień - obiekty MOSiR 

14. 25 lecie - MOSiR Czeladź - 11-12 wrzesień - obiekty MOSiR 

15. Mistrzostwa Czeladzi w jeździe na rolkach - 25 wrzesień - Park Jordan 

16. Mistrzostwa Czeladzi w jeździe na hulajnodze - 9 październik - Park Jordan 

17. I Czeladzki międzypokoleniowy rajd rowerowy - 16 październik - Park Grabek 

18. Mistrzostwa Czeladzi w kręglach - 23 październik - kręgielnia ośmiornica |D-G 

19. Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości (ogólnopolski)-11 listopad - 

MOSiR Czeladź 

20. I Nocny turniej piłki halowej -19 listopad - MOSiR Czeladź 

21. Family Cup w tenisie stołowym - 20 listopad - MOSiR Czeladź 

22.Turniej Tańca Towarzyskiego – akcent - 21 listopad - MOSiR Czeladź 

23. V Turniej Andrzejkowy w piłce siatkowej - 28 listopad - MOSiR Czeladź 

24. Mikołajki z MOSiRem - 5 grudzień - Park Kościuszki 

Przedszkole nr 10 realizowało warsztaty stomatologiczne, ogólnopolskie projekty 

edukacyjne: „ Klub Mleczaka”, „ Zdrowo jem, więcej wiem”, realizacja programu 

autorskiego : „ Uczę się zdrowo i bezpiecznie żyć w rodzinie, przedszkolu, 

środowisku”, mycie zębów w przedszkolu – akcja promująca zdrowy styl życia. 

 

Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.1 
pomoc w 
doposażeniu 
placówek ochrony 
zdrowia 

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

Pozyskanie środków 
finansowych na zakup 
sprzętu 

1.368.884,95 zł 

Doposażenie placówek  
medycznych 

304.844,49 zł 
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CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba osób starszych 
korzystających z pakietu 
usług medycznych 

84.347 
pacjentów we 

wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

Liczba miejsc opieki i 
pielęgnacji 

30 

Liczba uczestników 
szkoleń z zakresu pracy 
z seniorami 

0 

 
CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.1 
edukacja o starości 
 
 
 

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

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich otoczenia 

5 

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

8 programów 
- 35 osób 

  

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.2 aktywizowanie 
osób starszych w 
środowisku lokalnym 
 
 
 
 

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

Liczba seniorów 
uczestniczących w 
budowaniu oferty dla 
swojego  środowiska 

328 

Liczba seniorów 
uczestniczących w  
zajęciach  sportowo-
rekreacyjnych 

3769 

Liczba lokali-miejsc 
integracji środowiskowej 
seniorów 

3 

Wykaz imprez sportowych w których seniorzy brali czynny udział: 

- XV Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

- Bieg Lato 2021 

- Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy Integracja Międzypokoleniowa w ramach 25-

lecia MOSiR Czeladź 

- Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach 

- Strefa kibica 

- Mikołajki z MOSiR-em 

- Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości 
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CEL GŁÓWNY IV: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

 

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

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

Liczba organizacji 
działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

15 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych form 
wsparcia 

47 

Liczba wolontariuszy 
działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

0 

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

148 

 

W ramach dofinansowania zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka w 2021r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 16 umów z 9 Stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 109 058,00 

złotych, natomiast wykorzystano 105 197,60 złotych (Stowarzyszenia dokonały 

zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w wysokości 3 860,40 złotych). 

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. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2021-2025 przyjęty został Uchwałą Nr XXV/292/2021 Rady Powiatu 

Będzińskiego z dnia 26 kwietnia 2021r. Głównym celem Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 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 46 osób 

niepełnosprawnych, - likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się dla 29 osób niepełnosprawnych ( 4 architektoniczne, 17 
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komunikowanie, 8 techniczne) - zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych dla 44 osób. 

W 2021 roku do PUP W Będzinie pracodawcy zgłosili 8 494 wolne miejsca pracy i 

miejsca aktywizacji zawodowej, w tym 114 (1,3%) dla osób niepełnosprawnych, 

spośród których 16 z gminy Czeladź. W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Będzinie zgłoszono 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 2017 r. – 6 830 ofert. 

 
 

CEL 
KLUCZOWI 

REALIZATORZY : 
WSKAŹNIK REALIZACJI 

CELU 
 

2021 

C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnością 
w aktywizacji 
zawodowej 

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

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

2 

Liczba pracodawców 
poinformowanych o 
korzyściach wynikających  
z  zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

0 

 

W rehabilitacji społeczno-zawodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie w 

2021 roku brało udział 60 uczestników w tym 15 mieszkańców Miasta Czeladź. W 

2021 roku 3 osoby bezrobotne niepełnosprawne z terenu gminy Czeladź rozpoczęły 

staż, w 2020 roku udział w stażu rozpoczęły 2 osoby niepełnosprawne z Czeladzi. 

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 
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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.  

6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia 

 
Cel główny: Poprawa   jakości życia  poprzez  stworzenie warunków do mieszkania, 
pracy i wypoczynku i rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

CS. 1. wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych 

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

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

40.193,6 m2 

Liczba lokali socjalnych 166 

Liczba mieszkań 
komunalnych 

1850 

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

48 

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji 
 
 
 

12 

Liczba mieszkańców miasta 28.907 

Liczba nowych 
mieszkańców miasta 

498 

  

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

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

277 

Liczba nowych połączeń 
autobusowych w mieście 

0 

Liczba modernizacji 
prowadząca do usuwania 
barier architektonicznych 

2 

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych lub 
wybudowanych ścieżek 
rowerowych w mieście 

8,963 km 

 
 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  

 
162 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych 

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

Liczba kilometrów alejek 
parkowych 

0 

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

1 

Liczba miejsc objętych 
monitoringiem wizyjnym 

63 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

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

0 

Liczba kilometrów alejek 
parkowych 

0 

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

1 

Liczba kamer w monitoringu 
miejskim 

77 

7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca 
międzysektorowa 

 
CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie 
rozwiązywania problemów społecznych 
 
 
 
 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba projektów z zakresu 
reintegracji społeczno – 
zawodowej 

2 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

2073 

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

40 

Liczba powstałych 
podmiotów ekonomii 
społecznej 

0 

Liczba osób objętych 
wsparciem Centrum Usług 
Społecznych 

997 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie podpisał Porozumienie ze 

Stowarzyszeniem „DELFIN” z Olkusza – Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie 
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dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne. 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

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

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

Liczba zadań powierzonych 
do realizacji organizacjom 
pozarządowym 

38 

Liczba zarejestrowanych i 
działających organizacji 
pozarządowych 

73 

Liczba wniosków i 
projektów aplikujących na 
rozwiązywanie problemów 
społecznych 

1 

Liczba zrealizowanych 
projektów i osób nimi 
objętych 

1 
projekt 

-120 osób 

 
 

CEL 
KLUCZOWI 

REALIZATORZY : 
WSKAŹNIK REALIZACJI 

CELU 
 

2021 

C.3 
rozwój usług 
społecznych  dla 
mieszkańców 
 

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

Liczba uczestników akcji 
edukacyjnych   

Brak 
danych 

Liczba środowisk objętych 
edukacją w obszarze 
przeciwdziałania przemocy 

0 

Liczba artykułów 
tematycznych w Echu 
Czeladzi 

53 

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych przez Policję 
i Straż Miejską 

Brak danych 

Liczba postów, notek, 
informacji tematycznych 

91 

Liczba szkoleń i spotkań –
procedura Niebieskiej karty 

2 

 

 

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.4   
rozwój współpracy 
pomiędzy 
instytucjami dla 
zapewnienia rozwoju 
społecznego 

Samorząd miasta, 
placówki edukacyjne 

Ilość i rodzaj działań w 
zakresie rozwoju 
społecznego 

9 

ilość projektów i ich wartość 
służących zaspakajaniu 
potrzeb społecznych 
 

3 
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Szkoła Podstawowa Nr 5 realizowała: 

- Międzynarodowy projekt „Emocja” 

- Program profilaktyczny „Nowa rzeczywistość w COVIDZIE – czyli jak uzyskać 

równowagę w czasie pandemii” – warsztaty przeprowadzone 4 – 8 

- Program autorski „Bezpieczna szkoła” – spotkania z policją i strażą miejską 

- Profilaktyka cyberprzemocy 

- Lekcje wychowawcze 

- Program „Dzieci uczą rodziców” – klasy 1-3 

- „Dzień Autyzmu”  

 
CEL 

KLUCZOWI 
REALIZATORZY : 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2021 

C.5 

rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

więzi pomiędzy 

mieszkańcami a 

samorządem 

 

Wydział Edukacji i 
Polityki Społecznej UM w 
Czeladzi 
 

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

0 

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

1 

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

10.000 
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3. Analiza wskaźników pomiaru działań Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Czeladź za lata 2016-2021. 

1. Cele strategiczne dla obszaru: pomoc i integracja społeczna 

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz oferowanych usług społecznych 
 

CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 50 Zmienna 

Liczba osób 
usamodzielnion
ych poprzez 
podjęcie 
zatrudnienia i 
uzyskanie 
niezależności 
ekonomicznej 

 985 849 729 591 552 552 Malejąca 

Liczba 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 

- 1 2 1 0 0 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba 
mieszkańców 
żyjących w 
ubóstwie (wg 
kryterium 
dochodowego) 

794 707 607 480 423 452 Zmienna 

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

107 344 331 332 159 130 Zmienna 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 
pomocy 
społecznej na 
1000 
mieszkańców 

62 56 51 43 35 32 Malejąca 

Liczba 
projektów 
socjalnych oraz 
osób nimi 
objętych 

0 0 1 
projekt 

- 7 
osób 

0 0 0 Zmienna 
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CEL WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba godzin 
usług 
opiekuńczych 
realizowanych w 
miejscu 
zamieszkania 

19.013 23.381 27.824,50 31.718 23.424 21.652 Zmienna 

Liczba miejsc w 
ośrodkach 
wsparcia 

0 0 0 0 0 0 Stała 

Liczba osób 
objętych pomocą 
w ośrodkach 
wsparcia 

0 0 0 0 0 0 Stała 

Liczba 
wolontariuszy i 
godzin wparcia 
skierowanych do 
osób starszych 

23 osoby – 
320 godzin 

4 osoby - 
87 godzin 

4 osoby  –  
9 spotkań 

62 osoby 
- 21 

warsztató
w 

15 osób 
- 166 

godzin 

16 osób 
- 953,5 
godzin 

Zmienna 

Liczba 
wolontariuszy i 
godzin pracy 
wolontarystycznej 
seniorów 

 9 osób – 
 60 godzin 

7 osób -   
147 godz. 

7 osób – 
158 godz. 

0 0 0 Malejąca 

Ilość osób 
korzystających z 
karty seniora   

1334 
karty 

1552 
kart 

 1678 
kart 

1810 
kart 

1873 kart 1946 
kart 

Rosnąca 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  
 

 

 

168 

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

2  Kluby 
Seniora - 
50 osób 

3  Kluby 
Seniora - 
70 osób 

4 Kluby 
Seniora – 
90 osób 

4 Kluby 
Seniora - 
95 osób 

4 Kluby 
Seniora – 
86 osób 

1 Klub 
Seniora- 
28 osób 

Zmienna 

 
 
 

 
CEL 

 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Ilość zrealizowanych 
projektów socjalnych 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

7 8 9 7 3 5 Zmienna 

Ilość osób objętych 
projektami socjalnymi 
oraz wsparciem przez 
poszczególnych 
partnerów 

111 148 298 350 289 290 Zmienna 

Ilość osób 
uzyskujących 
wsparcie w zakresie 
rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej   

74 166 104 43 44 62 Zmienna 

Liczba placówek dla 
osób 
niepełnosprawnych 

1 4 2 2 2 2 Zmienna 

 
 
 
 
 

 WSKAŹNIK        
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CEL REALIZACJI 
CELU 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA 

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

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

8 
programów 

– 497 
uczestników 

27 
programów 

 – 3878 
osób 

21 
programów 

– 2158 
osób 

36 
programów 

-1511 
osób 

 

60 
programów 

- 3184 
osoby 

50 
programów 

-4126 
osób 

Zmienna 

Ilość osób 
objętych 
poradnictwem 
specjalistycznym 

342 120 162 375 333 859 Zmienna 

Ilość osób 
objętych 
psychoterapią 

0 15 1 14 30 16 Zmienna 

Ilość osób 
objętych szkołą 
dla rodziców 

46 73 12 32 8 10 Zmienna 

Ilość osób 
korzystających z 
karty dużej 
rodziny 

149 119 nowych 
Kart 
722 

od 2014r. 

148 
nowych 

Kart 
856 

od 2014r. 

271 
nowych 

Kart 
1087 

od 2014r. 

215 nowych 
Kart 

- 1302 
od 2014r. 

221 
nowych 

Kart 
- 1523 

od 2014r. 

Rosnąca 

Ilość rodzin 
zastępczych z 
terenu miasta 
Czeladź 

58 46 58 54 47 59 Zmienna 

Ilość 
utworzonych 
nowych miejsc w 
żłobkach 

16 
 
 

24 16 32 20 71 Zmienna 

Ilość miejsc w 
żłobkach na 
1000 
mieszkańców 

2,1 2,74 3,44 4,56 4,27 6,16 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.6 
rozwój współpracy 
interdyscyplinarnej 
w obszarze 
przemocy domowej 
 

Liczba 
przypadków 
przemocy 
domowej 
(Niebieskie Karty) 

90 89 89 71 71 61 Malejąca 

Liczba osób i 
rodzin objętych 
wsparciem grup 
roboczych 

122 
osób 

 270 
osób 

284 
osoby 

206 
osób 

329 
osób 

317 
osób 

Zmienna 

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

127 618 361 386 252 424 Zmienna 

Liczba osób 
doświadczających 
przemocy 
objętych 
wsparciem 
Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej 

3 3 0 6 0 0 Zmienna 

Ilość szkoleń dla 
kadry 
rozwiązującej 
problemy 
przemocy 
domowej 

14 
 
 

1 2 7 2 6 Zmienna 

Ilość osób 
korzystających z 

109 410 
  

414 
 

395 248 327 Zmienna 
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poradni 
uzależnień 
(uzależnionych, 
współuzależniony
ch, DDA) 

Ilość miejsc w 
mieszkaniach 
chronionych 

0 0 0 0 0 0 Stała 

 
 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK REALIZACJI CELU  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.7 
przeciwdziałanie 
 uzależnieniom 
 i pomoc dla 
 uzależnionych 
 

Liczba osób i godzin 
poradnictwa specjalistycznego w 
zakresie problemów 
alkoholowych 

411  410 osób   
- 2444 
godzin 

414 osób 
- 2496 
godzin 

350 osób 
- 2311 
godzin 

614 osób 
- 1222 

godziny 

312 osób 
- 4082 
godzin 

Zmienna 

Ilość programów 
profilaktycznych i osób nimi 
objętych 

5 
programów 

49 osób 

15 
programów  
2483 osób 

5 
programów 
574 osób 

10 
programów 
734 osób 

13 
programów 
- 2024 osób 

13 
programów 
-3771 osób 

Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.8 
rozwój usług 
społecznych 
na rzecz 
rozwiązywania 
problemów 
bezdomności 
 

Ilość osób 
bezdomnych w 
stosunku do 
1000 
mieszkańców 

2 2 2 2 1 1 Malejąca 

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi 
formami 
wsparcia 
(ogrzewalnia, 
łaźnia) 

53 43 62 63 32 35 Zmienna 

 
 

CEL WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA 

C.9 
rozwój 
potencjału 
ośrodka 
pomocy 
społecznej 
 

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

0 0 0 0 0 23 Rosnąca 

Liczba 
pracowników 
socjalnych na 
2000 
mieszkańców 

1,34 1,19 1,06 1,07 0,88 0,89 Zmienna 

Liczba osób 
objętych asystą 
rodzinną 

66 87 68 44 35 41 Zmienna 
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Liczba osób 
otrzymujących 
poszczególne 
świadczenia i 
zasiłki 

963 909 824 722 619 584 Malejąca 

Ilość osób 
objętych 
poszczególnymi 
usługami 
społecznymi 

 
1576 

 
1479 

 
1321 

 
1200 

 
1006 

 
1095 

 
Zmienna 

2. Cele strategiczne dla obszaru: bezpieczeństwo publiczne 

 
CEL GŁÓWNY:  Poprawa i wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego w mieście 

 

CEL WSKAŹNIK REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA 

C.1 
poprawa bezpieczeństwa w 
zagrożonych dzielnicach 

Liczba patroli Policji i Straży Miejskiej 3918 3613 3216 3023 3161 3806 Zmienna 

Liczba interwencji Policji i Straży Miejskiej 6591 6969 7309 7718 7131 8521 Zmienna 

Liczba wykroczeń, dewastacji, kradzieży 4020 
 
 

3320 1498 1342 1541 6733 Zmienna 

Liczba kontroli miejsc zagrożonych 
przestępczością 

8552 10.573 10.970 9629 11.797 12.095 Zmienna 

Liczba zabezpieczeń imprez kulturalnych, 
sportowych, uroczystości kościelnych 

196 297 198 162 79 81 Zmienna 

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

1241 314 460 362 221 227 Zmienna 

Liczba odwiezionych do Izby Wytrzeźwień 604 474 570 620 411 676 Zmienna 

Liczba odwiezionych osób nietrzeźwych do 
domu 

88 86 68 75 93 99 Zmienna 

Liczba odwiezionych osób nietrzeźwych do 
jednostek Policji 

16 53 49 50 67 209 Zmienna 

Liczba odwiezionych osób nietrzeźwych do 
podmiotów leczniczych 

12 18 17 23 25 69 Zmienna 

 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

Urząd Miasta Czeladź  
 

 

 

174 

 
 

CEL WSKAŹNIK REALIZACJI CELU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TENDENCJA 

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

Liczba inicjatyw na rzecz 
środowisk zagrożonych 

33 57 22 23 13 28 Zmienna 

Liczba uczestników zajęć 
pozalekcyjnych 

1130 1364 2825 4505 3917 3107 Zmienna 

Ilość środków pozyskanych na 
zajęcia pozalekcyjne 

116.998,68 404.660,14 185.108,63 294.160,
79 

112.248,43 128.710 Zmienna 

 
 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.3 
wzrost świadomości społecznej w 
zakresie bezpieczeństwa 
publicznego 

Liczba placówek w których 
prowadzono zajęcia 

16 17 15 15 6 14 Zmienna 

Liczba uczniów uczestniczących 
w spotkaniach o  tematyce w 
zakresie bezpieczeństwa 
publicznego 

173 872 913 1642 537 979 Zmienna 

Liczba wizyt studyjnych w 
lokalnych firmach 

5 0 2 56 1 1 Zmienna 

Liczba podjętych inicjatyw 5 9 2 50 18 14 Zmienna 

Liczba warsztatów i szkoleń 22 8 10 33 12 9 Zmienna 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJ

A 

C.4 
integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

Liczba wspólnych inicjatyw 
w zakresie bezpieczeństwa 

45 36 12 45 8 8 Zmienna 

Liczba spotkań 
dotyczących prewencji i 
diagnozy zagrożeń 

38 53 12 106 7 40 Zmienna 
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3. Cele strategiczne dla obszaru: rynek pracy i edukacja 
 

CEL GŁÓWNY : Wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych  i dostosowanie  ich do wymagań nowoczesnego rynku pracy 

CEL WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.1 
podniesienie 
jakości i 
innowacyjności 
kształcenia 

Średnia ocen 
z egzaminów 
końcowych 

szkoły 
podstawowe
: 
J.polski – 
67,4% 
 
Matematyka 
- 50, 9% 
 
J. ang. - 
69,8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazja: 
historia i 
WOS - 
55,9% 
j.polski - 
68,9% 
przedm. 
przyrodn. - 
50,6% 
matem. - 
46,0% 
j.ang. - 
66,5% 

 
 
J. Polski- 
70,5%, 
 
Matematyka
– 43,4%, 
 
J. Angielski 
poziom 
podstawowy
– 66,5%, 
J. Angielski 
poziom 
rozszerzony 
– 47,1% 
 
Historia, 
WOS- 
58,6%, 
 
Przedmioty 
przyrodnicze
– 49,2%, 
J. Niemiecki 
poziom 
podstawowy
– 48,4% 

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

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego: 
• Historia, WOS- 55,40%, 

• J. polski- 63,49%, 

• Przedmioty 
przyrodnicze– 45,53%, 

• Matematyka– 38,78%, 

• J. angielski poziom 
podstawowy– 66,56%, 

• J. angielski poziom 
rozszerzony– 49,76% 

• J. niemiecki poziom 
podstawowy– 45,33% 

 
Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty: 
• J. polski- 65,16%, 

• Matematyka– 43,81%, 

• J. angielski– 62,54% 

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty: 

· J. Polski- 58,73 % 

·Matematyka– 40,67% 

·J. angielski– 52,63 % 

· J. niemiecki – 48,25% 

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty: 

· J. Polski- 57 % 

· Matematyka– 41% 

· J.angielski–     65% 

Zmienna 
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Liczba dzieci 
korzystających 
z programów 
indywidualnych 

424 444 68 139 100 114 Zmienna 

Liczba 
wdrożonych 
programów 
autorskich, 
projektów 
edukacyjnych 

34 42 38 91 45 175 Zmienna 

 
 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Opracowanie 
diagnozy potrzeb 
uczniów 

1507 59 450 789 190 161 Zmienna 

Liczba wspólnych 
inicjatyw nauczycieli 
i rodziców 

69 61 65 62 45 74 Zmienna 

Liczba spotkań 
promujących wiedzę 
zespołów 
interdyscyplinarnych 

25 13 32 38 19 30 Zmienna 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK REALIZACJI 
CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba szkoleń dla Rad Pedagogicznych 36 42 39 44 37 53 Zmienna 

Liczba uczestników szkoleń prowadzonych przez 
specjalistów 

137 324 344 228 220 446 Zmienna 

Liczba kontaktów pomiędzy szkołami a PPP 50 148 113 112 126 129 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Kwoty pozyskane na 
wyposażenie placówek 

475.426,08 920.368,27 363.079,02 60.735,90 51.112,73 431.576,66 Zmienna 

Liczba placówek 
doposażonych i 
wyremontowanych 

3 7 5 5 3 5 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.5 
stałe podnoszenie i doskonalenie 
umiejętności zawodowych nauczycieli 

Liczba nauczycieli i 
pedagogów 
uczestniczących w 
szkoleniach 

216 302 247 197 304 264 Zmienna 

Liczba uczestników 
studiów 
podyplomowych 

29 38 33 22 12 24 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.6 
pogłębienie 
współpracy 
placówek 
oświatowych 
ze 
środowiskiem 
lokalnym 

Liczba spotkań i 
zajęć 
przeprowadzonych 
dla środowiska 
lokalnego 

79 102 76 60 19 16 Zmienna 

Liczba imprez 
środowiskowych 

17 48 34 45 8 7 Zmienna 

Liczba 
absolwentów 
obecnych na 
spotkaniach 
promujących 
lokalne gimnazja 

104 0 0 0 0 0 Malejąca 
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CEL 

 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.7 
stale 
podnoszenie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
w placówkach 
oświatowych 

Liczba 
uczestników 
spotkań 
dotyczących 
bieżących 
zagrożeń 

1845 1475 1238 1608 1109 586 Zmienna 

Liczba placówek 
stale 
współpracujących 
z Policja, Strażą 
Miejską oraz 
kuratorami 

 15   16 15 15 15 15 Zmienna 

 

CEL GŁÓWNY : Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba spotkań 
z pracodawcami 

1 2 3 3 1 0 Zmienna 

Liczba nowych 
miejsc pracy na 
lokalnym rynku 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 

Liczba nowo 
powstałych firm 

32 34 31 24 9 26 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba 
uczestników 
lokalnych 
partnerstw na 
rzecz zatrudnienia 

5 7 9 6 3 1 Zmienna 

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

28 122 2 3 0 0 Zmienna 

   

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba placówek 
edukacyjnych 
uczestniczących 
w preorientacji 
zawodowej 

2 5 6 16 8 13 Zmienna 

Liczba uczniów 
uczestniczących 
w spotkaniach o 
tej tematyce 

68 361 625 1052 813 791 Zmienna 

Liczba wizyt 
studyjnych w 
lokalnych firmach 

0 0 8 21 4 3 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C4. 
podejmowanie 
działań na rzecz 
przezwyciężania 
długotrwałego 
bezrobocia 
 
 

Liczba programów i 
projektów 
wypracowanych na 
rzecz osób 
defaworyzowanych 

4 7 5 3 2 5 Zmienna 

Liczba praktyk i 
staży 
zorganizowanych w 
lokalnych firmach 

107 93 60 57 7 29 Zmienna 

Liczba NGO 
zaangażowanych w 
wsparcie 
bezrobotnych 

1 2 1 1 0 0 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba spotkań 
promujących 
ekonomię 
społeczną 

1 0 0 20 3 0 Zmienna 

Liczba osób 
uczestniczących 
w formach 
subsydiowanych 

12 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 

Liczba  
aktywizowanych 
długotrwale 
bezrobotnych 

162 167 95 60 10 28 Zmienna 

Ilość programów 
specjalnych 
realizowanych z 
PUP 

1 2 3 2 0 0 Zmienna 
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4. Cele strategiczne dla obszaru: Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa mieszkańców   

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

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba dokumentów 
konsultowanych z 
GRDDP i 
organizacjami 
pozarządowymi 

6 3 3 3 1 2 Zmienna 

Liczba spotkań z 
organizacjami, w 
których 
uczestniczyli 
przedstawiciele 
urzędu miejskiego 

3 4 3 1 0 0 Malejąca 

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

5 2 2 1 0 2 Zmienna 

Liczba 
pozyskanych przez 
organizacje 
środków z źródeł 
innych niż budżet 
Miasta 

Brak 
danych 

4 2 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 
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Liczba projektów 
partnerskich – 
międzysektorowych 

0 1 1 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 

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

23 19 21 26 24 24 Zmienna 

Liczba organizacji, 
które ubiegają się o 
mały grant 

17 8 9 13 2 14 Zmienna 

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

31 29 29 28 29 29 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

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

5 3 3 5 4 5 Zmienna 

Liczba nowych 
organizacji 
działających w 
Czeladzi 

4 0 0 1 2 1 Zmienna 
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społecznych Ilość 
udostępnionych 
lokali na 
działalność 
społeczną 

28 12 10 10 10 10 Malejąca 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

 

CS.3. 
współpraca z 
grupami 
nieformalnymi 
i rozwój 
wolontariatu 

Liczba projektów 
zgłaszanych do 
budżetu 
partycypacyjnego 

16 17 10 13 0 0 Zmienna 

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

6,26% 7,1% 9,07% 13,8% 0% 0% Zmienna 

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

0 0 0 0 0 0 Stała 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

CS.4. 
zwiększenie 
dostępu 
mieszkańców 
do 
wartościowej 
oferty 
kulturalnej 

Liczba nowych 
pozycji 
książkowych 
dostępnych dla 
czytelników w 
Miejskiej 
Bibliotece 

* książki: 
4.278 (z zakupu 
2.650) 
*audiobooki: 95 (z 
zakupu 32) 

* książki: 
4.406 (z 
zakupu 
2.658) 
*audiobooki 
:96 

* zbiory 
książkowe: 
4.094 (z zakupu 
2.892) 
zbiory 
specjalne: 404 

* zbiory 
książkowe: 
4.327 (z zakupu 
2.950) 
zbiory 
specjalne: 
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) 

* książki: 
2.632 
*audiobooki:65 
Wskaźnik 
czytelnictwa na 
100 
mieszkańców -
zakupiono 9,11 
wol. 
-przybyło 13,24 
wol. 
Łącznie z 
darami) 
-przybyło 13,57 
egz. 
(łącznie ze 
zbiorami 
specjalnymi) 
Liczba 
czytelników 
na 100 
mieszkańców:14
,53 
Liczba 
wypożyczeń 
na 100 
mieszkańców:42
6,20 

Zmienna 

Wskaźnik 
czytelnictwa 

19,14% 19,15% 17,76% 18,76% 16,36% 
 

14,53% Zmienna 
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Liczba 
odwiedzających 
Galerię 
Elektrownia 

15.099 13.750 
 

11.177 12.050 2772 1731 Zmienna 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Elektrowni 

94 26 57 35 10 32 Zmienna 

Liczba koncertów 
muzycznych 

8 15 16 46 8 14 Zmienna 

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

7 64 2 400 4 1 Zmienna 

Liczba imprez 
plenerowych 
zorganizowanych 
w mieście 

39 11 36 59 7 6 Zmienna 

Wielkość alokacji 
budżetu 
partycypacyjnego 
na projekty 
kulturalne 

0 0 0 0 0 0 Stała 

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

21 24 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

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

0 0 0 0 0 0 Stała 

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

42 58 35 23 4 7 Zmienna 

Liczba 
organizowanych 
wydarzeń 
historyczno-
kulturalnych 

72 14 72 37 9 20 Zmienna 

 Liczba 
uczestników 
imprez 
kulturalnych w 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej 

- 11.583 11.013 10.188 3015 1926 Malejąca 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Miejskiej 
bibliotece 
Publicznej 

- 691 666 578 164 182 Zmienna 

Liczba 
odwiedzających 
Kopalnię Kultury 

- 20.605 14.150 24.703 9010 10.903 Zmienna 
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Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Kopalni Kultury 

- 66 103 95 31 260 Zmienna 

Liczba 
odwiedzających 
kino Kopalni 
Kultury 

- 3500 9033 8834 4419 3293 Zmienna 

Liczba koncertów 
muzycznych w 
Kopalni Kultury 

- 10 6 9 3 10 Zmienna 

Liczba 
odwiedzających 
Muzeum Saturn w 
Czeladzi 

- 6768 7658 6183 5282 2976 Zmienna 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych w 
Muzeum Saturn 

- 24 78 73 18 37 Zmienna 

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

- 123 135 108 28 69 Zmienna 

 
 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

CS.5. 
stwarzanie 
warunków do 
aktywności 

Liczba obiektów, w 
których 
przeprowadzono 
remont/modernizację 

0 0 5 4 6 2 Zmienna 
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mieszkańców 
miasta w 
obszarze 
sportu i 
rekreacji 
 

Liczba kilometrów 
nowopowstałych/ 
zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych 

0 0 0 2,822 km 7,773 km 8,962 km Rosnąca 

Liczba utworzonych 
siłowni na świeżym 
powietrzu 

3 1 3 1 1 1 Zmienna 

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

5 6 8 7 8 8 Zmienna 

Liczba użytkowników 
przenośnego 
lodowiska 

7.000 15.000 4500 4500 4000 1000 Zmienna 

 

5. Cele strategiczne dla obszaru: zdrowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością 

CEL GŁÓWNY : I. Podejmowanie działań zwiększających poziom świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.1 
podniesienie 
poziomu 
wiedzy 
mieszkańcó
w Czeladzi o 
miejscach 
realizacji 
świadczeń 
zdrowotnych 

Krótszy okres 
oczekiwania 
na wizytę u 
specjalisty 

1 miesiąc Średni czas oczekiwania 
(niezależnie od trybu 

przyjęcia) na 
świadczenia medyczne 
w leczeniu szpitalnym, 
ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej, 
rehabilitacji, opiece 
długoterminowej, 

psychiatrii na 
31.12.2017r. wynosił 

137 dni 

Średni czas oczekiwania 
(niezależnie od trybu 

przyjęcia) na świadczenia 
medyczne w leczeniu 

szpitalnym, ambulatoryjnej 
opiece specjalistyczne, 

rehabilitacji, 
opiece długoterminowej, 

psychiatrii na 31.12.2018r. 
wynosił 70 dni 

Średni czas 
oczekiwania 

we 
wszystkich 
komórkach 
(Poradnie + 

Oddziały 
Szpitala) 
wyniósł: 

 68,7 dnia 

Średni czas 
oczekiwania 

we 
wszystkich 
komórkach 
(Poradnie + 

Oddziały 
Szpitala) 
wyniósł: 

74,21 dnia 

Średni czas 
oczekiwania 

we 
wszystkich 
komórkach 
(Poradnie + 

Oddziały 
Szpitala) 
wyniósł: 

49,17 dnia 

Zmienna 
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Liczba osób 
posiadających 
informację o 
usługach 
zdrowotnych 

350 39.387 wejść na stronę 
internetową szpitala 

358.010 odsłon strony 
internetowej szpitala 

353.601 
odsłon 
strony 

internetowej 
szpitala 

361.875 
odsłon 
strony 

internetowej 
szpitala 

372.294 
odsłon 
strony 

internetowej 
szpitala 

Zmienna 

Liczba wejść 
na zakładkę 
informacyjną 
na stronie UM 

Brak danych Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba akcji 
promujących 
zdrowie 

5 49 47 70 55 72 Zmienna 

Liczba 
spotkań i 
eventów dla 
różnych grup 
mieszkańców 

12 2 36 11 6 14 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.3 
podejmowanie 
szeroko 
zakrojonych 
działań na 

Liczba 
inicjatyw z 
zakresu 
edukacji 
prozdrowotnej 

90 122 32 123 
 

41 47 Zmienna 
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rzecz 
kreowania 
„zdrowego 
stylu życia”   

Liczba 
wydarzeń 
promujących 
zdrowy tryb 
życia 

154 157 83 87 65 122 Zmienna 

 
Cel główny II: Wspieranie lokalnych placówek ochrony zdrowia 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.1 
pomoc w 
doposażeniu 
placówek 
ochrony 
zdrowia 

Pozyskanie 
środków 
finansowych 
na zakup 
sprzętu 

Brak danych 3.008.093,80 zł 4.750.000 zł 0 2.428.488,02 zł 1.368.884,95 zł Zmienna 

Doposażenie 
placówek  
medycznych 

0 72 500,00 zł 300 000,00 zł 0 315.000,00 zł 
 

304.844,49 zł Zmienna 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba osób 
starszych 
korzystających 
z pakietu 
usług 
medycznych 

387 70.222 
pacjentów 

we 
wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

82.900 
pacjentów 

we 
wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

104.045 
pacjentów 

we 
wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

87.552 
pacjentów 

we 
wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

84.347 
pacjentów 

we 
wszystkich 
zakresach 
świadczeń 

Zmienna 

Liczba miejsc 
opieki i 
pielęgnacji 

30 20 30 30 30 30 Zmienna 
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Liczba 
uczestników 
szkoleń z 
zakresu pracy 
z seniorami 

3 0 0 0 0 0 Malejąca 

 

 
CEL GŁÓWNY III: Stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.1 
edukacja 
o 
starości 
 
 
 

Liczba programów 
informacyjnych do 
seniorów i ich 
otoczenia 

0 0 0 3 2 5 Zmienna 

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

1 program 
20 osób 

3 programy 
–  270 osób 

3 programy 
- 268 osób 

3 programy 
- 480 osób 

2 programy 
- 28 osób 

8 programów 
- 35 osób 

Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.2 
aktywizowanie 
osób starszych 
w środowisku 
lokalnym 
 

Liczba seniorów 
uczestniczących 
w budowaniu 
oferty dla 
swojego  
środowiska 

280 530 457 1095 640 328 Zmienna 
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Liczba seniorów 
uczestniczących 
w  zajęciach  
sportowo-
rekreacyjnych 

1802 2582 5127 5079 2733 3769 Zmienna 

Liczba lokali-
miejsc integracji 
środowiskowej 
seniorów 

5 10 7 6 9 3 Zmienna 

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

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba organizacji 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

4 
 

10 8 9 9 15 Zmienna 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających ze 
zorganizowanych 
środowiskowych 
form wsparcia 

27 34 109 65 48 47 Zmienna 

Liczba 
wolontariuszy 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 

40 
 

52 10 10 0 0 Zmienna 
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Liczba osób 
korzystających z 
usług 
specjalistycznych 
dla osób 
niepełnosprawnych 
i ich rodzin 

141 265 167 212 153 148 Zmienna 

 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.2 
wsparcie  osób z 
niepełnosprawnością 
w aktywizacji 
zawodowej 

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

5 5 5 2 8 2 Zmienna 

Liczba 
pracodawców 
poinformowanych o 
korzyściach 
wynikających  z  
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

16 0 0 0 0 0 Malejąca 

 
 
 

6. Cele strategiczne dla obszaru: jakość życia 

 
 
 

Cel główny: Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do mieszkania, pracy i wypoczynku i rozwój infrastruktury 
przyjaznej mieszkańcom 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

CS. 1. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych 

Powierzchnia działek 
przygotowanych/ 
sprzedanych pod 
rozwój budownictwa 
indywidualnego i 
wielorodzinnego 

29.231 m2 43.118 m2 80.000 m2 42.887 m2 11.717 m2 40.193,6 m2 Zmienna 

Liczba lokali 
socjalnych 

222 222 216 196 195 166 Malejąca 

Liczba mieszkań 
komunalnych 

1993 1965 1985 1948 1917 1850 Zmienna 

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

174 Brak 
danych 

11 20 29 48 Zmienna 

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji 

13 13 3 0 5 12 Zmienna 

Liczba mieszkańców 
miasta 

31.318 30.506 30.180 29.815 29.369 28.907 Zmienna 

Liczba nowych 
mieszkańców miasta 

578 Brak 
danych 

426 629 408 498 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

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

41 0 0 0 60 277 Zmienna 

Liczba nowych 
połączeń 
autobusowych w 
mieście 

1 0 0 0 0 0 Malejąca 

Liczba modernizacji 
prowadząca do 
usuwania barier 
architektonicznych 

Brak 
danych 

 

7 
 

7 1 20 2 Zmienna 

Liczba kilometrów 
zmodernizowanych 
lub wybudowanych 
ścieżek rowerowych 
w mieście 

800 m2 0 0 2,822 km 7,773 km 8,963 km Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

CS. 3. 
wzmocnienie 
komunalnych 
zasobów 
mieszkaniowych 

Liczba kilometrów 
alejek parkowych 

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km 0 Zmienna 

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

5 4 6 4 1 1 Zmienna 

Liczba miejsc 
objętych 
monitoringiem 
wizyjnym 

1 13 31 31 59 
 

63 Rosnąca 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

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

0 0 0 0 11 0 Zmienna 

Liczba kilometrów 
alejek parkowych 

0 1,44 km 6,28 km 1,53 km 0,28 km 0 Zmienna 
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Liczba nowo 
zainstalowanych/ 
odnowionych 
obiektów 
rekreacyjnych (place 
zabaw, siłownie 
zewnętrzne ect.) 

3 strefy 
aktywności 
fizycznej, 
2 place 
zabaw 

4 6 4 1 1 Zmienna 

Liczba kamer w 
monitoringu miejskim 

13 16 54 53 73 77 Zmienna 

7. Cele strategiczne dla obszaru: zarządzanie publiczne i współpraca międzysektorowa 

 
CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie i rozwój współpracy międzysektorowej na gruncie rozwiązywania problemów społecznych 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba projektów z 
zakresu reintegracji 
społeczno – 
zawodowej 

0 1 1 2 1 2 Zmienna 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarczych 

32 Brak 
danych 

1994 2015 2033 2073 Rosnąca 

Liczba nowych 
podmiotów 
gospodarczych 

165 138 165 140 122 40 Zmienna 

Liczba powstałych 
podmiotów ekonomii 
społecznej 

Brak 
danych 

1 1 0 0 0 Malejąca 

Liczba osób 
objętych wsparciem 
Centrum Usług 
Społecznych 

0 0 0 0 254 997 Rosnąca 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

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

Liczba zadań 
powierzonych do 
realizacji 
organizacjom 
pozarządowym 

35 32 36 38 22 38 Zmienna 

Liczba 
zarejestrowanych i 
działających 
organizacji 
pozarządowych 

68 64 62 75 83 73 Zmienna 

Liczba wniosków i 
projektów 
aplikujących na 
rozwiązywanie 
problemów 
społecznych 

0 4 7 8 0 1 Zmienna 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów i osób nimi 
objętych 

0 3 
projekty 

-222 
osób 

7 
projektów 

- 658 
osób 

8 
projektów 

- 322 
osób 

0 1 
projekt 
-120 
osób 

Zmienna 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.3 
rozwój usług 
społecznych  
dla 
mieszkańców 
 

Liczba uczestników 
akcji edukacyjnych   

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 
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Liczba środowisk 
objętych edukacją w 
obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy 

210 203 203 103 0 0 Malejąca 

Liczba artykułów 
tematycznych w 
Echu Czeladzi 

39 62 99 41 44 53 Zmienna 

Liczba spotkań 
edukacyjnych 
prowadzonych przez 
Policję i Straż 
Miejską 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak 
danych 

5 Brak 
danych 

Brak 
danych 

Brak możliwości 
ustalenia 

tendencji z 
uwagi na brak 

danych 
porównawczych 

Liczba postów, notek, 
informacji 
tematycznych 

4 1 4 5 320 91 Zmienna 

Liczba szkoleń i 
spotkań –procedura 
Niebieskiej karty 

36 6 6 4 3 2 Malejąca 

 
 

 
CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.4   
rozwój 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami 
dla 
zapewnienia 
rozwoju 
społecznego 

Ilość i rodzaj działań 
w zakresie rozwoju 
społecznego 

Brak 
danych 

59 70 57 13 9 Zmienna 

ilość projektów i ich 
wartość służących 
zaspakajaniu potrzeb 
społecznych 
 

2 
projekty:  

409.767,08 

1 
projekt – 

327.404,95 

0 5 
projektów 
- 77.000 

EUR 

9 
projektów 
- 200.000 

zł 

3 Zmienna 
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CEL 

WSKAŹNIK 
REALIZACJI 

CELU 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
TENDENCJA 

C.5 

rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

oraz więzi 

pomiędzy 

mieszańcami a 

samorządem 

 

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

4 10 19 2 0 0 Zmienna 

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

2 Brak 
danych 

1 0 1 1 Zmienna 

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

180.000 93.030,30 108.710 53.646 0 10.000 Zmienna 
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4. Podsumowanie. 

 

 Niniejszy raport przedstawia wyniki monitoringu Strategii. Celem raportu jest 

określenie stopnia realizacji założonych celów strategicznych oraz programów 

operacyjnych. Monitoring sprowadza się do śledzenia ilościowych i jakościowych zmian 

analizowanych wielkości. Funkcją niniejszego raportu jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie, czy Strategia skutkuje pozytywnymi zmianami na wielu płaszczyznach. Raport 

ilustruje ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizowanych w Gminie Czeladź od czasu 

uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć sprawność działania 

zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań. 

 Strategia stanowi narzędzie długoterminowego programowania i wdrażania gminnej 

polityki społecznej. Jej zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej. 

Dokument ten podchodzi do problemów społecznych bardzo szeroko, integrując zasoby i 

kompetencje samorządu gminy oraz lokalnych partnerów obejmujące nie tylko sferę 

pomocy społecznej, ale również rynku pracy, oświaty, kultury i sportu, profilaktyki 

zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego. 

 Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede wszystkim 

ma na celu poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty 

samorządowej, a nie tylko grup marginalizowanych. Tak rozumiana polityka społeczna 

obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin w tym także z zakresu: edukacji, kultury, 

wypoczynku, ochrony zdrowia, zatrudnienia także poprzez zabezpieczenie potrzeb 

materialnych i mieszkaniowych. 

 Podkreślić należy, iż Strategia nie zawiera precyzyjnego określenia oczekiwanych 

rezultatów oraz docelowych wartości wskaźników. Jednakże całościowe spojrzenie na ten 

dokument oraz dotychczas wdrożone działania pozwala na sformułowanie wniosku, iż plan 

strategiczny jest skutecznie realizowany. 

 Rok 2021 to kolejny trudny rok ze względu na COVID-19, pandemia odciska piętno 

na każdym aspekcie życia społecznego, pomimo wielu utrudnień i ograniczeń na 

podstawie analiza informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych w 

realizację Strategii, odnośnie realizacji poszczególnych celów, możemy uznać, iż działania 

realizowane w ramach Strategii przynoszą systematyczne efekty. Na terenie Gminy 

Czeladź istnieje duży potencjał podmiotów życia społecznego, które w możliwie 

najszerszym zakresie wykorzystują własne zasoby kadrowe i możliwości materialne 
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niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych i osiągnięcia celów strategicznych.

  

 Poczynione nakłady finansowe i wykorzystane umiejętności zasobów kadrowych, 

zostały wykorzystane do zwiększenia potencjału organizowanych przedsięwzięć, 

projektów oraz wszelkich innych działań zawartych w Strategii. 

 W kolejnych latach realizacji strategii należy kontynuować oraz rozwijać skuteczne 

metody pracy z rodzinami. Konieczna jest intensyfikacja działań profilaktycznych, 

interwencyjnych oraz wspierających rodziny, zwłaszcza doświadczające lub zagrożone 

dysfunkcjami – poprzez działania mające na celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym 

środowisku (rodzinie dziecka) lub powrotu do niego dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej. Ważne będzie również doskonalenie i poszerzenie współpracy pomiędzy 

przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji społecznych mających kontakt z 

dzieckiem i jego rodziną. Jednocześnie, w zależności od możliwości pozyskania środków 

pomocowych, powinny być uruchamiane projekty społeczne uwzględniające szeroko 

rozumianą edukację rodzicielską, profilaktykę środowiskową (m.in. w zakresie uzależnień, 

przemocy w rodzinie, zachowań ryzykownych młodzieży) oraz dostęp do 

zindywidualizowanych usług wsparcia. 

 W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w kolejnych 

latach realizacji strategii należy kłaść większy nacisk na rozwój różnorodnych form 

aktywności osób starszych (w szczególności poprzez aktywizację edukacyjną, zdrowotna, 

kulturalną, sportowo-rekreacyjną oraz społeczną). Istotne będzie wspieranie inicjatyw 

senioralnych oraz międzypokoleniowych, nastawionych nie tylko na odbiór przez osoby 

starsze, ale aktywnie ich włączających w proces planowania i realizacji. Warto również 

promować wolontariat wewnątrz- i międzypokoleniowy oraz inicjatywy upowszechniające 

integrację międzypokoleniową, a także zachęcać seniorów do aktywności od możliwie 

najwcześniejszego momentu przejścia na emeryturę. Istotne przy tym są jednoczesne 

działania służące likwidacji barier komunikacyjnych, przestrzennych i architektonicznych, 

w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni publicznej osobom o ograniczonej sprawności. 

 Ważnym kierunkiem działań podejmowanych w ramach lokalnej polityki społecznej 

powinna być edukacja społeczna, obejmująca w szczególności: 

 edukację prozdrowotną w obszarach takich jak zdrowe starzenie się, przeciwdziałanie 

występowaniu chorób cywilizacyjnych, aktywny tryb życia bez nałogów; 
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 edukację ekonomiczną i prawną w zakresie m.in. gospodarowania budżetem domowym, 

zawierania umów kupna-sprzedaży, praw konsumenckich, zakładania lokat 

oszczędnościowych, zaciągania pożyczek i kredytów; 

 edukację ekologiczną, służącą kształtowaniu postaw dbania o środowisko naturalne, 

podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, promocję odnawialnych źródeł energii. 

 Możliwości wdrażania, różnorodność oraz skuteczność inicjatyw oddolnych można 

zwiększyć dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz ich pomnażaniu, a także animując 

dialog i współpracę pomiędzy mieszkańcami, ich organizacjami i samorządem. W tym celu 

wskazane jest wzmacnianie roli lokalnych liderów,  przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców angażujących się lub chcących się zaangażować w 

życie lokalnej społeczności. Może to polegać na realizacji szkoleń, włączaniu ich w gremia 

zespołów zadaniowych i opiniodawczych. Większy nacisk należałoby położyć na 

aktywizację społeczno-zawodową osób doświadczających największych trudności w 

codziennym funkcjonowaniu oraz w świadczeniu pracy zarobkowej, przede wszystkim z 

wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej. Bezrobocie wśród mieszkańców 

Gminy Czeladź wykazuje tendencję spadkową, co stanowi odzwierciedlenie sytuacji na 

krajowym i regionalnym rynku pracy. Warto jednak wskazać, że zasadniczo nie zmienia się 

sytuacja osób, które ze względu na różnorodne bariery, takie jak np. niepełnosprawność, 

wiek, brak wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niższy potencjał intelektualny, 

samotne macierzyństwo, a także prezentowane postawy i wykształcone nawyki (np. 

roszczeniowość, wyuczona bezradność), są najbardziej zagrożone długotrwałym 

bezrobociem i biernością społeczną. 

Podejmując dalsze działania w ramach realizacji strategii trzeba mieć na uwadze 

dynamikę i nieprzewidywalność sytuacji społeczno-gospodarczej. Okres przygotowywania 

niniejszego raportu to czas pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie, która 

spowodowała zagrożenie zdrowia i utratę życia wielu ludzi, wykazała niewydolność służby 

zdrowia w okresie dużego natężenia zachorowań, a także przyczyniła się do kryzysu 

gospodarczego. W skali gminy skutki pandemii mogą być widoczne w utracie płynności 

finansowej i upadku przedsiębiorstw, zwiększeniu bezrobocia, a co za tym idzie także 

ubóstwa i innych problemów osób i rodzin. Sytuacja powinna być na bieżąco 

monitorowana, ponieważ może być konieczna aktualizacja Strategii z uwzględnieniem 

nowych uwarunkowań. 
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 Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach 

poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy poprzez różne instytucje publiczne, 

pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego, 

sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób 

niepełnosprawnych. Działania realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość 

społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich 

przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa na wzrost 

poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej. Ponadto 

Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z Unii Europejskiej, co w znacznym stopniu 

przyczynia się do realizacji szeregu zadań. 

 Strategia systematycznie przynosi rezultaty. Realizowane działania przybliżyły 

realizację celu głównego wyznaczonego w Strategii czyli: dynamicznego i 

zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego zapewniającego wzrost jakości 

życia mieszkańców Czeladzi oraz spójność wspólnoty lokalnej. 

 

14.  GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 

1. Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej. 

Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej oraz stworzenie możliwości 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. 

W strukturach MOPS w roku 2021 zatrudnionych było 3 asystentów rodziny. Zatrudnienie 

dwóch asystentów 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 13 rodzinami. W 2021 roku 

współpracę z asystentami podjęło łącznie 41 rodzin. 
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Do głównych zadań asystenta rodziny należało: 

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

• udzielanie pomocy rodzinom w podnoszeniu umiejętności i kompetencji 

wychowawczych rodziców; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych; 

• motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

pomoc  

w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

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

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny; 

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodziny. 

 

Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny za rok 

2021. 

Liczba rodzin, które 

korzystały z usług asystenta 

rodziny. 

Ogółem 41 

W
 t

y
m

 Zobowiązane przez Sąd 6 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem asystenta rodziny. 

Do 3 miesięcy 5 

Powyżej 3 do 12 miesięcy 20 

Powyżej roku 16 

Liczba rodzin, z którymi Ogółem 14 
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asystent rodziny zakończył 

współpracę. W
 t

y
m

 
Ze względu na osiągnięte cele 7 

Ze względu na zmianę metod pracy 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodziny za rok 2021. 

 

 Asystenci rodziny w roku 2021 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. 

 

2. "SATURN-Czeladzka Planeta Rozwoju". 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 

r.  realizował 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: 
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IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. 

Cele: Celem głównym projektu była 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 obejmowały:  

A/ w zakresie oferty dla osób dorosłych - poszerzenie kompetencji wychowawczych, 

wspieranie zasobów rodziny oraz ochrona dziecka przed zaniedbaniem itp. 

Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Działania:   trening kompetencji rodzicielskich (40 godzin), spotkania grupy wsparcia (24 

godziny), indywidualne poradnictwo psychologiczne (109 godzin), indywidualne 

poradnictwo logopedyczne (148 godzin), indywidualne poradnictwo prawne (38 godzin), 

trening relacji przywiązaniowej (64 godziny), superwizja pracy asystentów rodziny (75 

godzin),  asystentura rodzin tj. zatrudnienie 2 asystentów rodziny. 

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie 

jednorazowych biletów komunikacji miejskiej. 

W ramach organizacji wyjść edukacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu i ich 

rodzin zakupiono 431 szt. biletów do kina (vouchery), 300 szt. kuponów barowych oraz 

200 szt. biletów do Parku Trampolin (vouchery). 

Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek 

kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi). 

Rezultaty w 2021 r.: wsparciem zostało objętych łącznie 67 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 
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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. 

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:  zajęcia artterapeutyczne (149 godzin), indywidualne i grupowe poradnictwo 

logopedyczne (107 godzin), zajęcia z języka angielskiego (127 godzin), zajęcia z języka 

polskiego (160 godzin), zajęcia z języka niemieckiego (118 godzin), zajęcia sportowe (172 

godziny), zajęcia z robotyki (185 godzin), zajęcia muzyczne (102 godziny), Program 

profilaktyczny „Kraina Świetlików” (198 godzin). Dodatkowo zorganizowano dziewięć wyjść 

integracyjno-edukacyjnych oraz czternaście wycieczek. Zatrudniono starszego 

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

etat. Zatrudniono psychologa na ½ etatu (do 30.09.2021r.). 

Rezultaty w 2021 r.: wsparciem zostało objętych łącznie 26 dzieci. 

Poniesione koszty finansowe: 632 880,73 zł. 

Środki unijne Budżet państwa Budżet gminy 

553.413,08 zł 52.085,93 zł 26.706,56 zł 

 

 

3 „Rynek – Nowe Możliwości”.        

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w  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 
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Czeladzi. 

• Odbiorcy: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. 

• A/ w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podpisana została umowa o 

realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Delfin” z siedzibą w Olkuszu. 

Działania:  trening umiejętności społecznych (100 godzin), spotkania grupy wsparcia (40 godzin),  

job coaching (215 godzin), kurs obsługi komputera i Internetu (50 godzin), szkolenia/kursy 

zawodowe: operator wózków jezdniowych (42 godziny), pracownik biurowy z obsługą kasy 

fiskalnej (60 godzin), obsługa kasy fiskalnej (21 godzin). 

Podczas grupowych form wsparcia uczestniczki/uczestnicy mieli zapewnione materiały 

szkoleniowe, opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi) oraz poczęstunek podczas przerw 

kawowych. 

B/ w zakresie realizacji działań środowiskowych na rzecz społeczności lokalnej od 

16.09.2021 r. został zatrudniony pracownik socjalny realizujący działania w związku z 

animowaniem społeczności lokalnej.  

Działania: zajęcia sportowo-ruchowe (20 godzin), zajęcia plastyczne/z rękodzieła (6 godzin) oraz 

4 spotkania integracyjne. 

C/ w zakresie wsparcia finansowego dla osób uczestniczących w projekcie: 13 osób otrzymało 

wsparcie finansowe. 

• Rezultaty w 2021 r.: wsparciem zostały objęte łącznie 24 osoby. 

• Poniesione koszty finansowe: 183 932,68 zł. 

Środki unijne Budżet państwa Budżet gminy 

157.174,53 zł 18.491,12 zł 5.980,00 zł 

 

15. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Czeladź na lata 2021 – 2025 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

Cel: Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wsparcie dla osób 

doświadczających przemocy. 
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W ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego poprzez terapeutę 

ds. przemocy udzielane były porady i konsultacje w zakresie rozpoznawania zjawiska 

przemocy, inicjowane interwencje w przypadku zdiagnozowania przemocy, udzielane 

wsparcie oraz informacja 

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi 

W 2021 r. udzielono łącznie 96 porad dot. przemocy natomiast 25 osób, skorzystało  

z pomocy terapeuty po raz pierwszy. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 8 970,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

2. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Cel: Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

18 i 19 listopada 2021 r. zorganizowano szkolenie online dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracowników 

czeladzkich placówek oświatowych. Program szkolenia obejmował n/w zagadnienia: 

• procedura usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania na okres 14 dni; 

• sądowa procedura usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania w oparciu  

o art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

• nowe uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w systemie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. 

Program szkolenia dla pracowników czeladzkich placówek oświatowych: 

• podstawy wszczęcia procedury Niebieskie Karty; 

• konstrukcja i realizacja planu pomocy rodzinie w procedurze NK; 

• rozmowa z osobą doznającą przemocy oraz sprawcą przemocy w rodzinie; 

• dziecko jako świadek przemocy w rodzinie; 

• podstawy zakończenia procedury Niebieskie Karty. 
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Adresaci: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (11 osób) 

oraz przedstawiciele czeladzkich placówek oświatowych (11 osób). 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł  

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

3. Równe szanse. Opieka psychologiczna jako prewencja przed wykluczeniem 

społecznym 

Cel: Poprawa funkcjonowania psychospołecznego. 

 

Fundacja Uskrzydlić Marzenia w 2021 r. realizowała zadanie pt.: Równe szanse. Opieka 

psychologiczna jako prewencja przed wykluczeniem społecznym. 

W ramach tego zadania udzielano rodzicom/opiekunom prawnym pomocy psychologicznej 

poprzez:  

• stworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 

emocjonalnego, w ramach której zrealizowano: 

warsztaty psychorozwojowe mające zwiększyć kompetencje wychowawcze rodziców 

przez m.in.: 

- edukację nt. potrzeb rozwojowych dziecka; 

- naukę radzenia sobie z trudnymi emocjami; 

- naukę rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

- naukę stawiania granic. 

Zrealizowano 10 godzin warsztatów, w których udział wzięło 75 rodziców. 

• stworzenie grupy wsparcia dla kobiet w ciąży i mam z niemowlętami mająca na celu 

profilaktykę zaburzeń emocjonalnych, przeciwdziałanie przemocy poprzez 

wzmacnianie więzi z dzieckiem oraz psychoedukację wychowawczą. 

Zrealizowano 10 godzin warsztatów, w których udział wzięło 15 kobiet. 

• indywidualną pomoc psychologiczną – odbywały się spotkania indywidualne  

w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany w rodzinie wymagały pogłębionej diagnozy 

problemu i zindywidualizowanego planu pracy nad jego rozwiązaniem. 

Zrealizowano 75 godzin indywidulanej pomocy psychologicznej, z której skorzystało  

30 osób. 
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Adresaci: mieszkańcy Czeladzi 

Realizator: Fundacja Uskrzydlić Marzenia  

Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł (dotacja UM Czeladź) 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

 

16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Czeladź na rok 2021 

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 XXXI/417/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  

30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Czeladź na rok 2021"). 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych jest ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych  

i rodzinnych związanych z używaniem napojów alkoholowych. 

 

1. Profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży 

Cel: Zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. 

 

Miejski Szkolny Związek Sportowy w 2021 r. realizował zadanie pt. „Ruch rzeźbi umysł: 

sport, zabawa, wychowanie”, w ramach którego odbywały się: pozalekcyjne zajęcia 

sportowe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych zgodnie z programem 

profilaktycznym oraz organizacja zawodów integracyjnych i imprez sportowo – 

rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.  

W ramach otrzymanej dotacji MSZS realizował w czeladzkich szkołach podstawowych 

profilaktyczne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu: piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka, badminton, gry  

i zabawy sportowe, szachy. W cotygodniowych zajęciach sportowych brało udział około 

460 uczniów z czeladzkich szkół. Zrealizowano 1338 godzin profilaktycznych zajęć 

sportowych, w tym 91 godzin wolontariatu.  

Ponadto zorganizowano 30 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
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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: 93 948,28 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 2021 r. realizowało zadanie pt. Zainteresowani i bezpieczni jako 

profilaktyka uniwersalna. 

Zadanie publiczne miało na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi pozytywnych i bezpiecznych 

sposobów spędzania czasu wolnego. Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć 

pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych, które znacząco wpłynęły na zabezpieczenie 

czasu wolnego oraz zmniejszenie czasu, podczas którego dzieci byłyby narażone na 

działanie patologicznego środowiska. Zadanie było zrealizowane jako profilaktyka 

uniwersalna, a adresatami zadania byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Czeladzi, z których utworzono 6 grup. 

W realizacji zadania udział wzięło ok. 60 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez 

nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.  Łącznie zrealizowano 66 godzin zajęć.  

Adresaci: dzieci i młodzież 

Realizator: Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Czeladzi 

Całkowity koszt projektu: 2 310,00 zł (dotacja UM Czeladź) 
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Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

W 2021 r. realizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy „Skrzat” przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Czeladzi oraz w świetlicy „Szerszenie” przy Szkole Podstawowej nr 7 

w Czeladzi. Zadanie finansowane było ze środków uzyskanych z opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach udział wzięło łącznie 

47 uczniów. W świetlicy profilaktycznej „Szerszenie” zrealizowano w sumie 303 godziny,  

a w świetlicy „Skrzat” zrealizowano łącznie 202 godziny zajęć. 

Adresaci: uczniowie ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. 

Realizator: Miasto Czeladź we współpracy z Szkołą Podstawową nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Czeladzi oraz Szkołą Podstawową nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego  

w Czeladzi. 

Całkowity koszt projektu: 15 150,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Wakacje w mieście: 

• Wydział Edukacji i Polityki Społecznej we współpracy z Harcerskim Kręgiem 

Seniorów wspólnie zorganizował Warsztaty Rękodzieła dla grupy 120 dzieci.  

W czasie zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę. 

Adresaci: dzieci mieszkające na terenie Miasta Czeladź 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Kopalnia Kultury wraz z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej w ramach „Lato 

w mieście 2021” przygotowała: 

1) warsztaty teatralne: termin realizacji 5.07.2021 r. – 16.07.2021 r. (od poniedziałku 

do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach 10.00-12.00). Warsztaty prowadziła 

aktorka Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, obejmowały one zajęcia m.in. z dykcji  

i emisji głosu oraz gry aktorskiej. Bazą do ćwiczeń były teksty oparte na 
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profilaktycznym przesłaniu. Podsumowaniem tych działań była zagrana   

„na żywo” przed publicznością etiuda, która następnie została nagrana  

i pokazana na YouTubie i fb Kopalni Kultury, 

2) gry i zabawy podwórkowe, ruchowe, plastyczne: termin realizacji 5.07.2021 r. – 

16.07.2021 r. (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach  

12.00-13.00). 

Łącznie w warsztatach oraz grach i zabawach uczestniczyło: 131 osób. 

3) kino plenerowe: 12.07.2021 r. na Rynku Starego Miasta w ramach Czeladzkiej 

Strefy Kibica, wyświetlono film „Green Book”. Produkcja została nagrodzona 

prestiżowymi nagrodami, m.in. trzema statuetkami Oscara, zdobywając uznanie 

krytyków i widzów. 

W wydarzeniu udział wzięło 51 osób. 

4) seanse kinowe dla dzieci: termin realizacji 19.07.2021 r. – 30.07.2021 r. oraz 

16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. (projekcja od poniedziałku do piątku, w godzinach 

12.00-14.00).  Łącznie w 40 seansach uczestniczyło 1067 osób. 

5) teatrzyki dla dzieci: 

• 6.08.2021 r. - spektakl profilaktyczny pt. „Piraci i skarb pustyni” - 63 osoby, 

• 13.08.2021 r. - spektakl profilaktyczny pt. „Przygody Pippi” - 106 osób. 

         Spektakle teatralne realizowało Studio Teatralne Krak Art z Krakowa. 

6) koncerty plenerowe (Plac Viannaya): 

• 7.08.2021 r. koncert Michaliny Starosty pt. „Przeboje z dawnych lat” -  

89 osób, 

• 14.08.2021 r. koncert: Klaudia Waldon i przyjaciele pt. „Piosenki wszech 

czasów” - 93 osoby. 

7) kino Kopalni Kultury 

         Płatne seanse weekendowe 25.06.2021 r. - 11.07.2021 r. oraz 20.08.2021 r. – 

         22.08.2021 r. 

   Adresaci: dzieci i młodzież mieszkające na terenie Miasta Czeladź 

   Realizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi  

   Kopalnia Kultury w Czeladzi 

   Całkowity koszt projektu: 12 078,52 zł 

   Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na                                      

sprzedaż napojów alkoholowych. 
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• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej 

zorganizował dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście cykl imprez 

sportowo – rekreacyjnych. W ramach oferty zorganizowano: 

• piłkarskie poniedziałki, które odbywały się na przyszkolnych boiskach.  

W zajęciach udział wzięło 50 osób; 

• w każdy wtorek pracownicy firmy „Skate Room” uczyli dzieci i młodzież jazdy na 

rolkach, deskorolce oraz hulajnodze. W zajęciach organizowanych w czeladzkim 

skate parku uczestniczyło 360 osób; 

• w środy organizowano zajęcia z tenisa, które odbywały się na terenie kortów 

tenisowych przy ulicy Mickiewicza. W przedsięwzięciu udział wzięło 90 osób; 

• w czwartki odbywały się zajęcia z siatkówki plażowej, z zajęć skorzystało  

60 osób; 

• w piątki organizowano gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. 

Ponadto przez cały czas trwania akcji „Lato w Mieście 2021” na Rynku w Czeladzi 

stało urządzenie euro bungee naprzemiennie z karuzelą oraz mini koszykówka dla 

najmłodszych. Z urządzeń skorzystało 17280 osób. 

Poza atrakcjami, które trwały przez cały tydzień zorganizowano również: 

• 19.07.2021 r. spotkanie z Marcinem Prusem byłym reprezentantem Polski  

w siatkówce. Sportowiec zachęcał dzieci i młodzież do aktywnego spędzania 

czasu wolnego z siatkówką, w wydarzeniu udział wzięło 20 uczniów.  

• 9.08.2021 r. na Rynku Starego Miasta stanął namiot profilaktyczny -  edukacja 

poprzez zabawę, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom 

oraz przemocy. W spotkaniu z pedagogami udział wzięło około 30 osób.  

• 20.08.2021 r. i 27.08.2021 r. spektakle teatralne w plenerze o charakterze 

profilaktyczno-edukacyjnym pt.  „Prastara Książnica – Skarb i Tajemnica” oraz 

„W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie”. Spektakle poruszały 

tematykę problemów nadużywania alkoholu, promowały czytanie książek, jak 

również edukowały w zakresie świadomego korzystania z internetu. 

• warsztaty dziennikarskie, które prowadził Jarosław Adamski dziennikarz  

i redaktor naczelny z ponad 20 letnim doświadczeniem (pracował w takich 

redakcjach jak: TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Radio Piekary, Silesia24.pl 

czy obecnie w portalu internetowym CzyżTak). Z zajęć dziennikarskich 

skorzystało 30 osób. 
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• warsztaty artystyczno-terapeutyczne prowadziła Magdalena Lewandowska - 

pedagog z wieloletnim doświadczeniem, pracująca na co dzień z młodzieżą  

z problemami natury psychicznej, doświadczony nauczyciel i wykładowca 

akademicki. Z tych warsztatów skorzystało ponad 20 dzieci. 

We wszystkich zajęciach uczestniczył instruktor wychowania fizycznego, jako  

prowadzący zajęcia, bądź jako opiekun dzieci i młodzieży. 

Adresaci: dzieci i młodzież mieszkające na terenie Miasta Czeladź 

Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

Całkowity koszt projektu: 96 975,33 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

W okresie od września do grudnia 2021 r. w SP2 realizowany był Program Profilaktyczny 

„Zdrowo na sportowo” w klasach 2-3 (ok. 60 uczniów). Głównym celem programu było: 

• przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej 

• przygotowanie do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

• wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Cele programu były realizowane poprzez: 

• profilaktyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe – łącznie odbyło się 90 godzin zajęć,  

a dostęp do nich był powszechny, 

• prelekcje profilaktyczne – odbyło się 5, oddzielnie dla każdej klasy. Prelekcje 

prowadzone były przez pedagoga szkolnego, w czasie ich trwania prezentowane 

były skutki uzależnień, promowano zdrowy tryb życia oraz zaprezentowano 

możliwości aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

• teatrzyk o tematyce profilaktycznej – zorganizowany był dwa razy (oddzielnie dla klas 

2 i 3). Przestawienia odbyły się w grudniu, wystawione były przez grupę teatralną 

Teatr Kurtyna – „Szlachetne zdrowie”. Podczas sztuki promowany był zdrowy  

i aktywny tryb życia. 

• Profilaktyczna Olimpiada Sportowa – zorganizowana została w grudniu, oddzielnie 

dla klas 2 i 3. Uczniowie brali udział w grach i zabawach sportowych, indywidualnych 

i zespołowych. Sportowa zabawa i rywalizacja umożliwiła realizację szeregu celów 

programu, w tym m.in. akceptację kolegów i koleżanek pochodzących z różnych 

środowisk, zachowań w duchu fair play, umiejętność pogodzenia się z porażką. 
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Adresaci: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej  w Czeladzi 

Całkowity koszt projektu: 7 308,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

W Szkole Podstawowej nr 7 w okresie od 4.12.2021 r. do 31.12.2021 r. realizowano 

program profilaktyczny pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”. Program obejmował zajęcia  

na lodowisku przy SP7, pracę oraz obsługę lodowiska zapewniali nauczyciele SP7  

w Czeladzi. Głównym celem było nabycie przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach 

oraz chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych. Ważnym aspektem było 

zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój 

osobowości, rozbudzanie zainteresowań sportowych, przygotowanie do alternatywnego 

spędzania czasu wolnego i stworzenie nawyku zdrowego, sportowego trybu życia. 

Program realizowany był w ramach godzin pozalekcyjnych w dni robocze – łącznie  

78 godzin oraz w dni wolne od nauki w wymiarze 159 godzin. W trakcie trwania programu 

wypożyczono łącznie 1653 pary łyżew. 

Adresaci: uczniowie czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi 

Całkowity koszt projektu: 10 301,02 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu  

i Rekreacji zorganizował imprezę rekreacyjną pn. „Miejskie Mikołajki 2021”.  

W ramach wydarzenia zorganizowano: 

• animacje dla dzieci (w tym wizyta św. Mikołaja wraz z Elfami), 

• pociąg, który bezpłatnie przewoził dzieci na terenie miasta zgodnie z wyznaczoną 

trasą, 

• stoisko z malowaniem twarzy, 

• bezpłatny żurek dla mieszkańców, 

• stoiska z rękodziełem. 
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Powyższe działania miały na celu zabezpieczenie czasu wolnego dzieciom w sposób 

aktywny i bezpieczny, bez sięgania po środki psychoaktywne. 

Adresaci: mieszkańcy Miasta Czeladź 

Realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Całkowity koszt projektu: 17 300,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Cel: Wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem 

inicjacji alkoholowej. 

  

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. w czeladzkich szkołach podstawowych, w klasach V i VI,  

realizowany był program profilaktyczny „Debata”, rekomendowany przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu była redukcja 

czynników ryzyka skłaniających do spożywania alkoholu. W programie uczestniczyło  

340 uczniów. 

Adresaci: uczniowie czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 8 400,00  zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Cel: zapobieganie wśród dzieci i młodzieży negatywnym skutkom wywołanym przez 

nadmierne używanie urządzeń elektronicznych, przeciwdziałanie niebezpiecznym 

zachowaniom w sieci, budowanie poczucia własnej wartości wśród osób młodych. 

 

Stowarzyszenie „Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii” od 8 listopada do 10 grudnia 

2021 r. zrealizowało dla uczniów czeladzkich szkół podstawowych 13 warsztatów 

edukacyjnych o różnej tematyce:  

• Program „Zaplątani w sieci” dotyczył powszechnej technokracji, co niesie prócz 

pozytywów i negatywne skutki – jak każde nasilające się zjawisko. W kontakcie  

z komputerem można wypracować dystans, zwłaszcza powinni nauczyć się tego 

zachłanni kontaktów i mocnych wrażeń ludzie młodzi. Program „Zaplątani w sieci” 
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jest rozmową z młodymi, których trudno nie nazwać ekspertami Sieci. To jedna z 

bardziej efektywnych form pracy z młodzieżą, nie tyle górowanie nad nastolatkami, 

co próba nawiązania odpowiednich relacji przynieść może pozytywne skutki – 

szansę na uchronienie przed uzależnieniem.  

• Program edukacyjny „Jak być dobrym kolegą” realizowany był wśród uczniów 

młodszych klas szkoły podstawowej. Myśl przewodnia zajęć -  człowiek jest istotą 

społeczną. Wszyscy ludzie dążą do dobrych relacji interpersonalnych, pozytywnej 

opinii innych i wysokiej samooceny. Mówi się, że „widzimy się oczami drugiego 

człowieka”. Dlatego tak ważne jest uczenie się prawidłowych zasad współżycia 

społecznego już od najmłodszych lat. 

W przypadku dzieci najlepiej sprawdzają się metody aktywizujące, oparte na zabawie 

i pracy w ruchu.   

• Program „JJ Jesteś Jedyny” skierowany do był do nastolatków obejmował 

zagadnienia poczucia własnej wartości. Istnieją dwa rodzaje czynników 

warunkujących odbiór siebie przez młodego człowieka: otoczenie i media. 

Dwugodzinne spotkanie profilaktyczne stanowiło wstęp do utrwalania prawidłowej 

oceny siebie. Poprzez zabawy młody człowiek uczy się, jak niewłaściwe podejście do 

siebie zaburza miłość własną; poprzez refleksję – zdobywa dystans do 

nieodpowiednich komentarzy na swój temat, do warunkowania go słowami.  

Łącznie w w/w programach wzięło udział 283 uczniów 

Adresaci: uczniowie czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 3 900,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Cel: zapobieganie zjawisku patologii społecznych. 

 

W 2021 r. zakupiono dla uczniów z czeladzkich placówek oświatowych: 

• materiały profilaktyczno-edukacyjne Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 –  

„W poszukiwaniu szczęścia”.  Na pakiet składało się 1412 szt. kart pracy dla uczniów 

w wieku od 6 do 9 lat, 1332 szt. kart pracy dla uczniów w wieku od 10 do 12 lat oraz 

1192 szt. kart pracy dla najstarszych uczniów tj. w wieku od 13 do 15 lat. W ramach 
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pakietu zakupiono również ulotki profilaktyczne zarówno dla uczniów, jak i rodziców, 

scenariusze zajęć do kart pracy dla nauczycieli, a także plakaty profilaktyczne. 

Adresaci: uczniowie czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 6 199,20 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

• materiały profilaktyczne w formie multimedialnej o następującej tematyce: 

- „Depresja – widzę, rozumiem, pomagam”, 

- „Ubezpieczeni przez rodziców”, 

- „Po stronie mocy, przeciwko przemocy”, 

- „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy”, 

- „Myślę i jeżdżę trzeźwo”. 

• materiały profilaktyczne (profilaktyka uzależnienia od alkoholu) w postaci 

interaktywnego video oraz 1000 szt. poradników drukowanych. 

Adresaci: uczniowie czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 2 460,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Cel:  angażowanie się młodzieży w działalność harcerską poprzez niesienie pomocy dla 

najbardziej potrzebujących kolegów i koleżanek. 

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej na wniosek ZHP Harcerskiego Kręgu Seniorów: 

• sfinansował zakup 40 szt. pakietów dla dzieci o treściach profilaktycznych pod 

hasłem „Profilaktyczna paka dla dzieciaka”. Pakiety były przeznaczone dla 

najaktywniejszych dzieci, które uczestniczyły w spotkaniach online organizowanych 

przez ZHP Harcerski Krąg Seniora. Dzięki tym spotkaniom dzieci miały zapewniony 

czas wolny, a ich forma przyczyniła się do większej integracji środowiska 

harcerskiego. 

• zakupił 30 szt. instrumentów muzycznych – Ukulele, które wręczone zostały 

najaktywniejszym dzieciom angażującym się w działalność harcerską oraz  
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w podziękowaniu za ich pomoc w czasie pandemii najbardziej potrzebującym 

kolegom i koleżankom. 

Adresaci: dzieci należące do Harcerskiego Kręgu Seniorów 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 5 400,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Cel: zmniejszenie stresu wśród uczniów, spowodowanego powrotem dzieci do nauczania 

stacjonarnego. 

 

25 oraz 27 maja 2021 r. odbyły się konferencje szkoleniowe dla nauczycieli czeladzkich 

szkół podstawowych pod nazwą „NOWA SYTUACJA – NOWE WYZWANIA, czyli jak  

bezstresowo powrócić   do   nauki   stacjonarnej”.   Program konferencji szkoleniowych  

powstał w odpowiedzi na liczne zapytania   pedagogów   odnośnie   stresującego    

powrotu   dzieci   do   nauki   stacjonarnej   w szkołach. Konferencje szkoleniowe były  

dodatkowym narzędziem wsparcia dla nauczycieli w działaniach   na   rzecz   uczniów   

odwykłych   od   funkcjonowania   według   wzorców   sprzed pandemii. W spotkaniach 

udział wzięło łącznie 18 nauczycieli.  

Adresaci: nauczyciele czeladzkich placówek oświatowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 900,00 zł 

Źródła   finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

2. Pomoc psychologiczna 

Cel: wsparcie osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionych. 

 

W 2021 r. na terenie Miasta Czeladź funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,  

w którym specjaliści udzielali bezpłatnych: 

• konsultacji osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, łącznie udzielono  

124 konsultacji psychologicznych, z których po raz pierwszy skorzystało 75 osób, 
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• porad prawnych, których łącznie udzielono 244. Z pomocy prawnej po raz pierwszy 

skorzystało 158 osób. 

Adresaci: społeczność lokalna 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 25 402,50 zł 

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 

Podstawa: 

Uchwała Nr XXXI/415/20 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia  2020 r.  w sprawie: 

udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i  Współuzależnienia w 2021 r. 

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych została udzielona dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł na  

funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i  Współuzależnienia  

PZZOZ Czeladź.   

Ogółem przeprowadzono 1104 godzin poradnictwa specjalistycznego w tym: 

• 384 godz. konsultacji specjalisty psychiatry 

• 432 godz. psychoterapii dla os. uzależnionych i współuzależnionych 

• 288 godz. konsultacji psychologa. 

W ramach realizacji zadań  udzielono porad w zakresie: 

• konsultacji  lekarskich, 

• konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

• psychoterapii  indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, 

• konsultacji  ze sprawcami przemocy domowej, 

• prowadzono sesje psychoterapeutyczne (w tym praca w programie 12 kroków AA). 
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Liczba pacjentów leczonych w poradni: 

• 312 osób uzależnionych, 

• 386 osób współuzależnionych. 

Liczba pacjentów, którzy zakończyli program psychoterapii: 

• 61 osób uzależnionych, 

• 53 osób współuzależnionych. 

W Poradni realizowany jest program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych  

od alkoholu. 

W programie ponadpodstawowym uczestniczyło 61 pacjentów Poradni. 

Poradnia nie realizuje programów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych  

po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia. 

Poradnia nie realizuje programów nakierowanych na redukcję szkód dla osób wielokrotnie 

nieskuteczni leczonych w programach nastawionych na abstynencję. 

W Poradni realizowany jest program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) – w terapii 

uczestniczyło 46 osób. 

Poradnia nie prowadzi Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

Pracownicy Poradni uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

• „Terapia uzależnień” oraz „Coaching profesjonalny” organizowane przez Wyższą 

Szkołę Nauk Społecznych, studia podyplomowe – 1 psycholog, 

• szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego: 10 superwizji grupowych,  

2 superwizje indywidualne – 1 psychoterapeuta, 

• Konferencja z ramienia Śląskiego Stowarzyszenia Psychologów i Psychoterapeutów 

w Katowicach – „W przestrzeni pandemicznej” – 1 lekarz psychiatra, 

• XV Międzynarodowy Kongres psychiatria Medforum – „Nowości w leczeniu 

uzależnionych od alkoholu – doświadczenia z Francji – 1 lekarz psychiatra. 

Poradnia funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach: 

• poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:00 do 18:00, 

• środa i piątek od 7:00 do 14:35. 
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Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany wskaźnik Uwagi 

Uchwała Nr 
XXXI/415/20 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 30 grudnia  2020 r.   

Liczba osób 
korzystających  
z poradnictwa oraz 
terapii w zakresie 
problemów 
alkoholowych 

698 
 

 

Liczba ogółem 
przeprowadzonych 
godzin poradnictwa 
specjalistycznego 

1104 
 

 

Liczba godzin 
konsultacji specjalisty 
psychiatry 

384 
 

 

Liczba godzin 
psychoterapii dla  
os. uzależnionych  
i współuzależnionych 

432 
 

 

Liczba godzin 
konsultacji 
psychologa 

288  

Liczba pacjentów 
leczonych w poradni 

312 osób 
uzależnionych, 
386 osób 
współuzależnionych 

 

Liczba pacjentów, 
którzy zakończyli 
program 
psychoterapii 

61 osób 
uzależnionych, 
53 osób 
współuzależnionych 

 

Liczba pacjentów 
uczestniczących w 
terapii dla Dorosłych 
Dzieci Alkoholików 
(DDA) 

46 osób  

Liczba pacjentów 
uczestniczących w 
terapii pogłębionej 

61 osób  

 

4. Zabezpieczenie usług medyczno - terapeutycznych w tym zapewnienie 

całodobowej gotowości dyżurowej  dla  osób z problemem alkoholowym w tym 

osób nietrzeźwych 

Podstawa: 

Uchwała Nr XXXI/416/20 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką 
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i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym   

z terenu  Miasta Czeladź w 2021  r. 

Pomoc medyczno - terapeutyczna  dot. działań z zakresu: 

• prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób 

z problemem alkoholowym polegającej na: 

• informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych 

− informowaniu o miejscach i metodach leczenia uzależnień 

− prowadzenia rozmów motywujących do poddania się leczeniu odwykowemu 

− 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 

Realizacja: Miasto Czeladź w ramach realizacji działań z zakresu  profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych udzieliło pomocy finansowej Gminie Sosnowiec 

w wysokości 110 000,00 zł, która za pośrednictwem jednostki organizacyjnej - Izby 

Wytrzeźwień  zapewniła pomoc medyczno - terapeutyczną  osobom zagrożonym 

problemem alkoholowym z terenu naszego miasta. 

Całkowity koszt projektu: 110 000,00  zł 

Źródła finansowania:  środki własne / środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym. 

 

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany 
wskaźnik 

Uwagi 

Uchwała Nr 
XXXI/416/20 Rady 
Miejskiej  
w Czeladzi z dnia  
30 grudnia 2020 r.  

Liczba osób przyjętych 
do Izby Wytrzeźwień 
UM Sosnowiec w ciągu 
roku kalendarzowego. 

398 osób w tym: 
- nieletni: 0  
- kobiety: 44 
- mężczyźni: 354 
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5. Ośrodek Wsparcia Rodziny 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym  

w 2021 r. realizowało zadanie pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny. 

W ramach tego zadania udzielana była wieloprofilowa pomoc i wsparcie dla środowisk 

rodzinnych osób niepełnosprawnych zagrożonych różnego rodzaju patologiami 

społecznymi. Codziennie (od poniedziałku do piątku) od godz. 17.00 -20.00 w siedzibie 

Stowarzyszenia przy ul. Norwida 11 w Czeladzi – Piaski odbywały się: 

• terapia zajęciowa w tym: muzykoterapia, choreoterapia, treningi gospodarcze 

i kulinarne (175 godzin), 

• organizacja czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, relaksacyjnych, 

nordic walking (66 godzin), 

• udzielanie pomocy prawnej (38 godzin), 

• pomoc psychologiczna i grupa wsparcia (68 godzin). 

Ponadto w ramach zadania organizowane były wspólne spotkania, imprezy 

okolicznościowe w tym m.in: zabawy taneczne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, pikniki 

rodzinne, Andrzejki, organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

wycieczka krajoznawcza, spotkanie z Mikołajem, wystawy prac rękodzielniczych  

wykonanych podczas spotkań w Stowarzyszeniu. 

W realizacji zadania udział wzięło ok. 200 osób – dziecko niepełnosprawne, rodzice/rodzic 

bądź opiekunowie/opiekun jak i zdrowe rodzeństwo. 

Adresaci: rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne 

Realizator: Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-

Ruchowym  

Całkowity koszt projektu: 24 617,94 zł (dotacja UM Czeladź) 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2021 

Uchwała Nr XXXI/417/2020 

Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 30 grudnia 2020 r. 
 

Liczba udzielonych konsultacji 
przez terapeutę ds. przemocy 

96 

Liczba osób, które po raz 
pierwszy skorzystały z 
konsultacji udzielanych przez 
terapeutę ds. przemocy 

25 
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Liczba osób, które wzięły 
udział w szkoleniu dot. 
Procedury Niebieskie Karty 

22 

Liczba udzielonych porad 
prawnych  

244  
 

Liczba osób, które po raz 
pierwszy skorzystały z porad 
prawnych 

158  
 

Liczba porad udzielonych 
przez konsultanta ds. 
uzależnienia od alkoholu 

124  

Liczba osób, które po raz 
pierwszy skorzystały z porad 
udzielanych przez konsultanta 
ds. uzależnienia od alkoholu 

75 

Liczba nowych wniosków, 
które wpłynęły do GKRPA 

56 

Liczba zorganizowanych 
posiedzeń GKRPA 

10 

Liczba spraw rozpatrzonych 
przez GKRPA 

101 

Liczba osób skierowanych 
przez GKPRA na badania do 
biegłych sądowych 

30 

Liczba spraw skierowanych 
przez GKRPA do Sądu 
Rodzinnego 

1 

Liczba zaopiniowanych 
wniosków o wydanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

18 

Liczba sfinansowanych godzin 
pozalekcyjnych w placówkach 
oświatowych 

505  

Liczba dzieci biorących udział 
w zajęciach pozalekcyjnych 

47 

Liczba uczniów 
uczestniczących w zajęciach 
„Zainteresowani  
i bezpieczni jako profilaktyka 
uniwersalna” 

60 

Liczba godzin zajęć 
„Zainteresowani i bezpieczni 

66 
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jako profilaktyka uniwersalna” 

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 

47  

Liczba godzin zajęć 
opiekuńczo – wychowawcze w 
świetlicy „SKRZAT” przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 oraz  
w świetlicy „SZERSZENIE” 
przy Szkole Podstawowej Nr 7 

505  

Liczba godzin zrealizowanych 
zajęć w ramach Programu 
Profilaktycznego „Zdrowo na 
Sportowo” realizowanego w 
SP2 oraz Programu „Żyjmy 
zdrowo na sportowo” 
realizowanego w SP7 

327 

Liczba uczniów korzystających 
z zajęć w ramach Programu 
Profilaktycznego „Zdrowo na 
Sportowo” realizowanego w 
SP2 oraz Programu „Żyjmy 
zdrowo na sportowo” 
realizowanego w SP7 

1713 

Liczba dzieci, które 
skorzystały  
z zajęć organizowanych 
podczas wakacji  

1285 
 
 

Liczba (ilość klas), w których 
zrealizowano program 
profilaktyczny rekomendowany 
przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

21  

Liczba uczniów biorących 
udział w programie 
profilaktycznym 
rekomendowanym przez 
Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

340  

Liczba (ilość klas), w których 13   
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zrealizowano profilaktyczne 
warsztaty dla uczniów szkół 
podstawowych 

Liczba uczniów biorących 
udział w warsztatach 
profilaktycznych 

283  

Ilość zakupionych materiałów 
profilaktycznych w formie 
papierowej 

4936  

Ilość zakupionych materiałów 
profilaktycznych w formie 
multimedialnej 

5  
 

Liczba nauczycieli 
uczestniczących w szkoleniu 
dot. powrotu uczniów do 
nauczania stacjonarnego 

18 
 

 
17. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 2017 – 

2021 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązywanie problemów uzależnień 

należy do zadań własnych gminy, a podstawą tego zdecentralizowanego systemu  

są gminne programy przeciwdziałania narkomanii. Główny cel Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii: ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych  

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków  

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży.  

Zadania realizowane w ramach Programu:  

• wpieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej,  

• podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,  

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

używających substancji psychoaktywnych. 

Adresaci: mieszkańcy Czeladzi będący na różnych etapach zagrożenia problemem  

narkotykowym  

 

W 2021 r. w związku z realizacją przez SP 7 „II Szkolnego Spotkania z Profilaktyką” dla 

uczniów z czeladzkich placówek oświatowych zakupiono profilaktyczne kalendarzyki 
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zawierające telefoniczne numery pomocowe dla młodzieży. W czasie spotkania 

zorganizowano profilaktyczny quiz z nagrodami sfinansowanymi przez Miasto Czeladź.  

II Szkolne Spotkanie z Profilaktyką odbyło się w Kopalni Kultury. W programie spektakl 

grupy teatralnej MYŚl-nik a także warsztaty ze specjalistami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Będzinie pt . "Chcę być szczęśliwy". Celem spotkania była profilaktyka 

zapobiegania wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień. 

W spotkaniu brało udział 190 uczniów klas 7-8 SP7, SP1, SP5. 

Adresaci: uczniowie czeladzkich placówek oświatowych 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi 

Całkowity koszt projektu: 1 455,12 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

W 2021 r. w Czeladzi działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z siedzibą  

przy ul. Szpitalnej 5B (od 12.07.2021 r. zmiana siedziby – ul. Rynek 22), w którym 

realizowano porady i konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz 

motywowano takie osoby do podjęcia leczenia odwykowego. Konsultacji i porad udzielał 

terapeuta ds. uzależnień od środków psychoaktywnych. 22 osoby skorzystały po raz 

pierwszy z porad. W 2021 r. łącznie udzielono 114 konsultacji.  

Adresaci: społeczność lokalna 

Realizator: Miasto Czeladź 

Całkowity koszt projektu: 5 280,00 zł 

Źródła finansowania: środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 
 
 

Dokument Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2021 

Uchwała nr 
XXXII/434/2016 Rady 
Miejskiej w Czeladzi  
z dn. 19.12.2016 r.  
 
 
 

Liczba osób, które po raz 
pierwszy skorzystały z porad 
terapeuty ds. uzależnień od 
środków psychoaktywnych 

22 

Liczba konsultacji udzielonych 
przez terapeutę ds. uzależnień od 
środków psychoaktywnych 

114 

Liczba uczniów biorących udział 190 
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w spotkaniu profilaktycznym 

Ilość zakupionych kalendarzyków 
z numerami pomocowymi dla 
uczniów biorących udział w 
spotkaniu profilaktycznym 

200 

Liczba nagród zakupionych dla 
dzieci (zwycięzców) quizu 
profilaktycznego 
zorganizowanego podczas 
spotkania profilaktycznego 

24  

 
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 2016 r. 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: środki własne Miasta Czeladź.oraz MOPS w Czeladzi. 

 

2. Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 czerwca 2016 

r. w sprawie wprowadzenia 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. 
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Adresaci: czeladzcy seniorzy 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki:  2 804,86 zł. 

 

3. Zakładka na stronie Facebook pod nazwą „Czeladź dla seniora” 

Cel: dotarcie z informacjami o wydarzeniach, projektach i imprezach kierowanych  

do seniorów zamieszkałych w Czeladzi i nie tylko. 

 

Adresaci: mieszkańcy i czeladzcy seniorzy 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: bezpłatne działanie  

Poniesione wydatki: 0,00 zł. 

 

4. Organizacja zajęć pn. „FIT Senior” 

Cel: poprawienie ogólnej sprawności fizycznej czeladzkich seniorów, poprzez zajęcia 

prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, dostosowane do możliwości osób 

starszych. 

 

Adresaci: mieszkańcy i czeladzcy seniorzy 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 2 250,00 zł. 

 

5. Organizacja Warsztatów Siła Oddechu – Edycja II oraz III 

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 wieku 60 i więcej lat 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 
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Poniesione wydatki: 4 600,00 zł. 

 

6. Organizacja Grupowego Wsparcia Psychologicznego dla Czeladzkich 

Seniorów 

Cel: złagodzenie negatywnych skutków izolacji z powodu pandemii COVID-19 oraz 

edukowanie czeladzkich seniorów w zakresie zdrowia psychicznego, radzenia sobie 

ze stresem oraz z trudnymi sytuacjami życiowymi. 

 

Adresaci: czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 2 160,00 zł. 

 

7. Organizacja zajęć TAI CHI 

Cel: ogólna poprawa sprawności fizycznej czeladzkich seniorów połączona z technikami 

świadomego oddychania i relaksacji poprzez trening z wykwalifikowanym instruktorem. 

 

Adresaci: czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 875,00 zł. 

 

8. Organizacja Świątecznych Warsztatów Rękodzieła 

Cel: rozwój umiejętności kreatywnych oraz manualnych wśród czeladzkich seniorów, oraz 

poprawa integracji środowiska osób starczych w Mieście Czeladź. 

 

Adresaci: czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 1 500,00 zł. 
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9. Organizacja spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta  

pn. „Mądry Senior – konsument przed szkodą, czyli jak nie dać się 

oszukać” 

Cel: zwiększenie świadomości czeladzkich seniorów oraz edukacja w zakresie praw 

konsumenta. 

 

Adresaci: czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki: 0,00 zł 

 

10. Organizacja konkursu fotograficznego „Czeladź okiem Seniora” 

Cel: rozwój umiejętności kreatywnych wśród czeladzkich seniorów, poprzez organizację 

konkursu prezentującego czeladzką architekturę i krajobraz na wykonanych przez 

seniorów zdjęciach. 

 

Adresaci: czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 858,00 zł 

 

11. Organizacja „Dni Integracji Międzypokoleniowej”. 

Cel: wzbogacenie oferty kulturalnej w Mieście Czeladź, dedykowanej dla mieszkańców 

oraz promowanie integracji międzypokoleniowej. 

 

11 września 2021 r. w ramach obchodów zorganizowano występy artystyczne. Swoją 

twórczość zaprezentowali: 

• członkowie Zespołu Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz”, 

• członkowie Klubu Seniora „Wrzos”, 

• podopiecznych Fundacji „Uskrzydlić Marzenia”, 

• słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku – członkowie zespołu tanecznego 

„optymistki” 

• iluzjonista Marcin Gogołowicz, 
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• Kabaret DNO. 

Ponadto tego dnia wręczono nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego „Czeladź 

okiem Seniora”, który rozpoczął się 24 czerwca, a został rozstrzygnięty 7 września 2021 r. 

Do konkursu zgłosiło się 8 osób przesyłając łącznie 42 zdjęcia – 20 zdjęć  w kategorii 

Czeladzka Architektura oraz 22 zdjęcia w kategorii Czeladzki Krajobraz. 7 września 2021 

r. w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej wyłoniono laureatów konkursu oraz 

zdecydowano o przyznaniu wyróżnień. Nagrody zostały wręczone przez Burmistrza 

Miasta. 

12 września 2021 r. na stadionie przy ul. Mickiewicza w ramach obchodów „Dni Integracji 

Międzypokoleniowej” zorganizowano: 

• I Mistrzostwa Czeladzi w Nordic Walking Seniorów, 

• obchody 25-lecia MOSiR, 

• rodzinne turnieje piłki nożnej oraz siatkówki, 

• pokaz ćwiczeń FitSenior prowadzony przez Bartosza Brelę, 

• animacje sportowo – rekreacyjne prowadzone przez Jolantę Ptaś, 

• występ wokalno – muzyczny Anny Piech, 

• Festiwal Kolorów, 

Ponadto tego dnia można było eurobangee, food tracki, wata cukrowa. 

Adresaci: mieszkańcy Miasta Czeladź, w tym seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródło finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 13 301,20 zł. 

 

Uchwała lub inny 
dokument ( numer, data 
podjęcia, nazwa itp.) 

Nazwa 
wskaźnika 

Wskaźnik w 2021 Uwagi 

Uchwał Nr IX/154/2015 
Rady Miejskiej  
w Czeladzi z dnia  
27 kwietnia 2015 r.  

Ilość wydanych 
kart / ilość 
podpisanych 
porozumień  
z partnerami 

1946 kart / 
29 podmiotów 
oferujących ulgi  
i rabaty 

Uchwał Nr 
IX/154/2015 Rady 
Miejskiej w Czeladzi  
z dnia  27 kwietnia 
2015 r.  
w sprawie przyjęcia 
Programu „Czeladzki 
Senior 60+” 

Zarządzenie Nr 
188/2016 Burmistrza 
Miasta Czeladź  z dnia 

Ilość wysłanych 
SMS 
 

20045 
 

Zarządzenie  
Nr 188/2016  
Burmistrza Miasta 
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14 czerwca 2016 r.  
 

 
 

Czeladź  z dnia  
14 czerwca 2016 r.   
w sprawie 
wprowadzenia 
Systemu 
Powiadamiania SMS 
/ dla Seniora  
w Czeladzi 

Zakładka na stronie 
Facebook pod nazwą 
„Czeladź dla seniora” 

Ilość wejść na 
stronę / 
ilość polubień / 
ilość 
zamieszczonych 
postów 

Ilość wejść na stronę: 
998 
Ilość polubień: 509 
Ilość 
zamieszczonych  
postów: 71 

 

Organizacja zajęć  
pn. „FIT Senior” 

liczba grup / 
ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

2 grupy / 
15 zajęć / 
264 uczestników 

 

Organizacja Warsztatów 
Siła Oddechu – Edycja II 
oraz III 

liczba edycji / 
ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

2 edycje/ 
23 zajęcia / 
251 uczestników 

 

Organizacja Grupowego 
Wsparcia 
Psychologicznego dla 
Czeladzkich Seniorów 

liczba edycji / 
ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

2 edycje / 
9 zajęć / 
78 uczestników 

 

Organizacja zajęć TAI 
CHI 

liczba edycji / 
ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

1 edycja / 
7 zajęć / 
72 uczestników 

 

Organizacja 
Świątecznych 
Warsztatów Rękodzieła 

ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

1 warsztaty / 
20 uczestników 

 

Organizacja spotkania  
z Powiatowym 
Rzecznikiem Praw 
Konsumenta pn. „Mądry 
Senior – konsument 
przed szkodą, czyli jak 
nie dać się oszukać” 

ilość zajęć / 
liczba 
uczestników 

1 warsztaty / 
16 uczestników 

 

Organizacja konkursu 
fotograficznego „Czeladź 
okiem Seniora” 

Liczba zdjęć / 
liczba laureatów 

42 zdjęcia w dwóch 
kategoriach / 
6 laureatów miejsc 
od I do III plus  
4 osoby z 
wyróżnieniem w 
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dwóch kategoriach 

Organizacja „Dni 
Integracji 
Międzypokoleniowej” 

Liczba 
uczestników 

541 uczestników  

 
 
 

12. Całodobowa opieka nad osobami w wieku podeszłym 

 
Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi – prowadzony 

przez Miasto Czeladź, działa na podstawie zezwolenia Wojewody Śląskiego (decyzja 

z dnia 28.12.2011r. Nr PS/II/9013/13/11) oraz na postawie uchwały Nr XVIII/189/2011 

Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce 
budżetowej 
– Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” statutu nadanego. Dom jest samodzielną 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej. 
Adresaci/mieszkańcy Domu: osoby w podeszłym wieku – przebywające na podstawie 

decyzji administracyjnej, 
Charakter Domu: stacjonarny 

Cel: świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i 
edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem: 
- w zakresie bytowym zapewnione są: miejsce zamieszkania, wyżywienie, pościel, 
środki utrzymania higieny osobistej, odzież, obuwie; 
- w zakresie opiekuńczym zapewnione są: pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych, opieka pielęgnacyjna, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
- w zakresie wspomagającym zapewnione są i umożliwione: terapia zajęciowa, 
aktywizacja, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, motywowanie do 

nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działania 

zmierzające do usamodzielniania się mieszkańców. 
Wydatki Domu Pomocy na dzień 31.12.2021 roku wykonanie 2.924.807.17 zł 
Dochody Domu w 2021 1.621.186,31 zł. 
Źródła finansowania: budżet Miasta, środki z innych gmin, wpływy z tytułu opłat 
ponoszonych przez mieszkańców. 
W ramach środków zewnętrznych  pozyskanych na w związku z przeciwdziałaniem   Covid 
pozyskano kwotę 122. 327,90 zł. 
 

Uchwała lub inny dokument 
(numer,data podjęcia,nazwa itp.) 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 2021 

Uchwała Nr XVIII/189/2011 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 września 

2011 

Liczba miejsc 48 

Średnia roczna liczba mieszkańców 45 

Liczba osób umieszczonych w roku  10 

Liczba mieszkańców na koniec roku 31 

Liczna mieszkańców z Czeladzi 25 

Liczba mieszkańców leżących nie 
opuszczających łóżek 

6 

Liczba mieszkańców korzystających z 
usług rehabilitacyjnych 

15 

Liczba pracowników 30 

Liczba etatów 26,63 

Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca DPS 

4000 
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19. Polityka zdrowotna 

Akcje promocji i profilaktyki zdrowia 

1. Organizacja transportu na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób 

niepełnosprawnych i mających obiektywne trudności w dotarciu do 

punktów szczepień. 

Cel:  pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne trudności  

w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Sars-CoV-2. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Czeladzi 

Realizator: Miasto Czeladź przy współpracy z OSP Czeladź oraz „Taxi KRUK” Tomasz 

Krukiewicz 

Źródła finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego na finansowanie transportu (dowóz) do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zorganizowanie   telefonicznego   punktu   zgłoszeń   

potrzeb   transportowych   oraz   informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi  

SARS-CoV-2 (infolinii). Dofinansowanie zostało przyznane Decyzją Wojewody Śląskiego 

nr ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Poniesione wydatki: 312,00 zł. 

 

2. Organizacja punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  

o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (infolinii). 

Cel:  pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne trudności  

w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Sars-CoV-2, a także umożliwienie 

mieszkańcom uzyskanie bezpłatnych informacji i porad dotyczących szczepień przeciw 

COVID-19. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Czeladzi 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego na finansowanie transportu (dowóz) do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zorganizowanie   telefonicznego   punktu   zgłoszeń   
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potrzeb   transportowych   oraz   informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi  

 

SARS-CoV-2 (infolinii). Dofinansowanie zostało przyznane Decyzją Wojewody Śląskiego 

nr ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Poniesione wydatki: 22 579,32 zł. 

 

3. Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby 

mieszkańców (w szczególności osób w wieku 60 i więcej) poddających się 

szczepieniom przeciw COVID-19. 

Cel:  zwiększenie liczby osób, w szczególności osób w wieku 60 i więcej lat, które 

poddadzą się szczepieniom przeciw wirusowi Sars-CoV-2. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Czeladzi 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie 

liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw 

COVID-19. Dofinansowanie zostało przyznane Decyzją Wojewody Śląskiego  

nr ZKI.6330.2.72.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. 

Poniesione wydatki: 19 940,76 zł. 

 

4. Organizacja wykładu na temat szczepień oraz profilaktyki COVID-19. 

Cel: zwiększenie świadomości mieszkańców na temat istoty szczepień oraz profilaktyki 

przeciw COVID-19, co jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby osób,  

w szczególności osób w wieku 60 i więcej lat, które poddadzą się szczepieniom przeciw 

wirusowi Sars-CoV-2. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Czeladzi 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 2 460,00 zł. 

 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 241 

 

5. Organizacja akcji szczepień mobilnych przeciwko COVID-19 w Mieście 

Czeladź. Miasto Czeladź zorganizowało także kilka akcji szczepień 

mobilnych przeciwko COVID-19. 

Cel: zwiększenie dostępności i możliwości skorzystania ze szczepień przeciwko COVID-

19 podczas masowych imprez organizowanych w mieście. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Czeladzi, w tym czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź przy współpracy z Punktem Szczepień Powszechnych 

MEDIKARD w Czeladzi 

Źródła finansowania: akcje bezpłatne 

Poniesione wydatki: 0,00 zł. 

 

6. Zakup „Pakietów Covidowych” 

Cel: wyposażenie czeladzkich seniorów w sprzęt, który zwiększa profilaktykę COVID-19. 

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!”. Rozdano 137 pakietów. 

Pozostałe pakiety zostały rozdane podczas Dni Integracji Międzypokoleniowej  

11 i 12 września 2021 r. jako nagrody za udział w przygotowanych konkursach. Łącznie 

rozdano 20 pakietów. 

Ostatnie pakiety zostały przekazane w ilości 35 sztuk do Domu Pomocy Społecznej 

„Senior” w Czeladzi podczas finału akcji „Listy Seniorów do Świętego Mikołaja” w dniu  

6 grudnia 2021 r. 

Adresaci:  czeladzcy seniorzy w wieku 60 i więcej lat. 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 5 419,95 zł. 
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7. Zakup sprzętu medycznego dla Punktu Szczepień Powszechnych 

MEDIKARD 

w Czeladzi 

Cel: udzielenie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, 

związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciwko COVID-19.  

 

Zakupiony sprzęt: 

• lodówka stacjonarna Samsung RB29FSRNDSA do przechowywania szczepionek, 

• lodówka do transportu leków CDF 11 o pojemności 10,5  l, 

• torba medyczna Medi do transportu medycznego insuliny lub leków termolabilnych, 

np. szczepionek, 

• drukarka laserowa mono Hewlett-Packard LaserJet PRO M404n. 

Adresaci:  Punkt Szczepień Powszechnych MEDIKARD przy ul. Grodzieckiej 52  

w Czeladzi 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-

technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych. 

Dofinansowanie zostało przyznane Decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.10.2021  

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

Poniesione wydatki: 4 844,49 zł. 

 

8. Bezpłatne badania przesiewowe pod kątem zaćmy 

Wczesne wykrycie zaćmy jest najistotniejsze w leczeniu tej choroby, ponieważ w miarę 

postępowania choroby zabieg usunięcia zaćmy staje się coraz bardziej skomplikowany  

i obarczony jest coraz większym ryzykiem komplikacji. Sytuacja pandemiczna ograniczyła 

mieszkańcom dostęp do badań profilaktycznych oraz narzuciła podmiotom procedury 

sanitarne, dlatego badania zostały przeprowadzone w dwóch dniach, aby dotrzeć  

do większej liczby mieszkańców Czeladzi. 

termin realizacji: 15 czerwca i 25 czerwca 2021 roku 

adres: Kopalnia Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1 oraz CUSiAL w Czeladzi,  

ul. Biedermana 2 

Realizator: Miasto Czeladź 
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Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 3 690,00 zł. 

 

 

 

Data Liczba uczestników 

15 czerwca 2021 r. 49 

25 czerwca 2021 r 45 

RAZEM 94 

 

9. Bezpłatne badania spirometryczne 

Sytuacja pandemiczna ograniczyła mieszkańcom dostęp do badań profilaktycznych oraz 

narzuciła podmiotom procedury sanitarne, dlatego badania zostały przeprowadzone  

w dwóch dniach, aby dotrzeć do większej liczby mieszkańców Czeladzi. 

termin realizacji: 15 czerwca i 25 czerwca 2021 roku 

adres: Kopalnia Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1 oraz CUSiAL w Czeladzi,  

ul. Biedermana 2 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 4 000,00 zł. 

Data Liczba uczestników 

23 lipca 2021 r. 55 

30 lipca  2021 r 43 

RAZEM 98 

  

10. Organizacja spotkania z dietetykiem klinicznym pn. „Wzmacnianie 

odporności organizmu pod lupą dietetyka” 

Cel: edukacja mieszkańców, w tym osób starszych w wieku 60 i więcej lat, na temat 

wzmacniania odporności organizmu dzięki odpowiednio dopasowanej diecie. Ponadto 

edukowanie o możliwościach wzmacniania organizmu, celem ograniczenia 

zachorowalności na różnego rodzaju choroby, w tym COVID-19. 

 

Adresaci:  mieszkańcy Miasta Czeladź 
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Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki: 0,00 zł. 

 

11. Organizacja badań wad postawy wśród uczniów czeladzkich szkół 

podstawowych 

Cel: diagnoza i profilaktyka wad postawy u dzieci. 

 

Adresaci:  uczniowie klas I i III czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 9 500,00 zł. 

 

12. Udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 

2020/2021 

Cel:  ograniczanie zachorowalności na nowotwory poprzez edukację profilaktyczną na 

temat nowotworu skóry.  

 

Adresaci:  uczniowie klas VII i VIII czeladzkich szkół podstawowych 

Realizator: Studenckie Koło Naukowe ONKOMA w Krakowie 

Źródła finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki: 0,00 zł. 

 

13. Udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 

2021/2022 

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 

Realizator: Studenckie Koło Naukowe ONKOMA w Krakowie 

Źródła finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki : 0,00 zł. 

  



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 245 

 

14. 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 

Realizator: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach 

Termin realizacji: 1 czerwca 2020 r. - 30 września 2021 r. 

Źródła finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki: 0,00 zł. 

 

15. Organizacja Festynu Zdrowia podczas obchodów „Dni Integracji 

Międzypokoleniowej” 

Cel:  promocja zdrowia oraz badań profilaktycznych w różnych jednostkach chorobowych. 

 

11 września 2021 r. w ramach obchodów „Dni Integracji Międzypokoleniowej” 

zorganizowano na czeladzkim Rynku „Festyn zdrowia”. Podczas akcji bezpłatnie 

wykonywano badania: 

    • spirometryczne – 40 osób 

    • densytometryczne – 53 osób 

    • USG doppler kończyn dolnych – 59 osób 

    • wideodermatoskopem w kierunku raka skóry – 40 osób 

    • poziomu cholesterolu – 96 osób 

    • poziomu glukozy – 100 osób 

    • słuchu – 39 osób 

    • komputerowe badanie wzroku – 20 osób 

Mieszkańcy mogli również skorzystać z konsultacji: 

    • lekarza pierwszego kontaktu (18 osób), 

    • dietetyka (15 osób), 

    • fizjoterapeuty (16 osób), 

    • zielarza (26 osób), 

    • pielęgniarki promującej szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu  

      (19 osób).  
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Ponadto w busie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew oddało  

10 osób, a 4 osoby zaszczepiły się przeciw SARS - CoV-2. 

Termin realizacji: 1 czerwca 2020 r. - 30 września 2021 r. 

Adresaci:  czeladzcy mieszkańcy 

Realizator: Miasto Czeladź 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

Poniesione wydatki: 8 409,49 zł. 

 

16. Przeprowadzanie bezpłatnych badań mammograficznych przez firmy 

zewnętrzne 

Cel: realizacja Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi poprzez 

wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych. 

Spis przeprowadzonych badań mammograficznych: 

Dane firmy prowadzącej 
badania 

Terminy badań Łączna liczba przebadanych 
kobiet 

LUX MED Diagnostyka,  
Region Mammografia,  
ul. Nocznickiego 8a, 
81-454 Gdynia 

• 22 styczeń 2021r. 
• 12 luty 2021r. 
• 15 luty 2021r. 
• 16 luty 2021r. 
• 11 maja 2021r. 
• 14 lipca 2021r. 
• 14 września 2021r. 
• 17 listopada 2021r. 

412 

Mammo – Med Sp. z o.o. 
Al. Grunwaldzka 56 
80-241 Gdańsk 

• 25 luty 2021 r. 
• 8 kwiecień 2021r. 
• 12 maja 2021r. 
• 22 lipca 2021r. 

163 

Geneva Trust Polska Sp. z 
o.o. 
ul. Pałubickiego 6A 
80 – 175 Gdańsk 

• 4 styczeń 2021r. 
• 19 luty 2021r. 
• 25 marzec 2021r. 
• 30 kwietnia 2021r. 
• 23 czerwca 2021r. 
• 21 lipca 2021r. 
• 24 sierpień 2021r. 
• 28 września 2021r. 
• 27 października 

2021r. 
• 26 listopad 2021r. 
• 16 grudnia 2021r. 

493 

RAZEM: 1 068 
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Adresaci:  czeladzkie seniorki 

Realizator: LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, Geneva – Trust Sp. z o.o., 

Mammo-Med Sp. z o .o. 

Źródła finansowania: akcja bezpłatna 

Poniesione wydatki:  0,00 zł. 

 
 

Uchwała lub inny 
dokument (numer, data 
podjęcia, nazwa itp.) 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik w 2021 Uwagi 

Organizacja transportu na 
szczepienia przeciw 
COVID-19 dla osób 
niepełnosprawnych i 
mających obiektywne 
trudności w dotarciu do 
punktów szczepień. 

liczba przewiezionych 
osób 

24 osoby  

Organizacja punktu 
zgłoszeń potrzeb 
transportowych oraz 
informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi Sars-
CoV-2 (infolinii). 

liczba pracowników 
zaangażowanych w 
tworzenie i obsługę 
punktu 

4 pracowników  

Podjęcie działań 
promocyjnych, mających 
na celu zwiększenie liczby 
mieszkańców  
(w szczególności osób  
w wieku 60 i więcej) 
poddających się 
szczepieniom przeciw 
COVID-19. 

liczba podjętych 
inicjatyw 

5 inicjatyw 
 

 

Organizacja wykładu na 
temat szczepień oraz 
profilaktyki COVID-19. 

Ilość wykładów / 
liczba uczestników 

1 wykład / 
14 uczestników 

 

Organizacja akcji 
szczepień mobilnych 
przeciwko COVID-19 w 
Mieście Czeladź. Miasto 
Czeladź zorganizowało 
także kilka akcji szczepień 
mobilnych przeciwko 
COVID-19. 

Ilość akcji / 
liczba uczestników 

5 akcji / 
15 uczestników 

 

Zakup „Pakietów Liczba wydanych 192 pakiety  
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Covidowych”. pakietów 

Zakup sprzętu 
medycznego dla Punktu 
Szczepień Powszechnych 
MEDIKARD w Czeladzi. 

Ilość zakupionego 
sprzętu 

4  

Bezpłatne badania 
przesiewowe pod kątem 
zaćmy. 

Ilość akcji/ 
liczba uczestników 

2 akcje / 94 
uczestnicy 

 

Bezpłatne badania 
spirometryczne. 

Ilość akcji/ 
liczba uczestników 

2 akcje / 98 
uczestnicy 

 

Organizacja spotkania  
z dietetykiem klinicznym 
pn. „Wzmacnianie 
odporności organizmu 
pod lupą dietetyka”. 

Ilość akcji/ 
liczba uczestników 

1 wykład / 17 
uczestników 
 

 

Organizacja badań wad 
postawy wśród uczniów 
czeladzkich szkół 
podstawowych 

Liczba przebadanych 
uczniów 

338 uczniów  

Ogólnopolski program 
profilaktyki czerniaka  
w edycji 2020/2021 

Ilość uczniów objętych 
programem 

595 uczniów  

Ogólnopolski program 
profilaktyki czerniaka  
w edycji 2021/2022 

Ilość uczniów objętych 
programem 

686 uczniów Projekt w 
trakcie 
realizacji. 

Projekt pn.: „Profilaktyka 
raka jelita grubego – to w 
Tarnowskich Górach nic 
strasznego!” III Edycja 

Ilość wykładów / 
liczba uczestników 

1 wykład / 
11 uczestników 

 

Organizacja Festynu 
Zdrowia podczas 
obchodów „Dni Integracji 
Międzypokoleniowej”. 

ilość badań / 
liczba konsultacji / 
ogólna liczba 
uczestników 

8 badań / 
6 konsultacji / 
541 przebadanych 
osób 

 

Bezpłatne badania 
mammograficzne 

Liczba firm 
świadczących usługę / 
Łączna liczba 
przebadanych kobiet 

3 firmy / 
1068 przebadanych 

 

 
Zwiększenie dostępności oraz podwyższenie jakości świadczonych usług w zakresie 

ochrony zdrowia w tym doposażenie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czeladzi w sprzęt medyczny. 

Podstawa:   
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Uchwała Nr XXXI/428/21 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: 

dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Czeladzi. 

Cel: pomoc w doposażeniu placówek ochrony zdrowia. 

 

Adresaci: społeczność lokalna 

Realizacja:  Miasto Czeladź w ramach zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej 

realizując zadania własne z zakresu ochrony zdrowia, w nawiązaniu do zapisów 

Narodowego Programu Zdrowia oraz ustawy   o zdrowiu publicznym, ustawy o działalności 

leczniczej, przekazało środki finansowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez 

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w wysokości 300 000,00 zł 

zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/428/21 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lutego 2021 r. 

Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł 

Źródła finansowania: środki własne Miasta Czeladź. 

 

Dokument / wniosek Nazwa wskaźnika Uzyskany 
wskaźnik 

Uwagi 

Uchwała Nr 
XXXI/428/21 Rady 
Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 24 lutego 2021 r.                                               

wysokość środków 
zaplanowanych w 
budżecie  na 
doposażenie PZZOZ 
wysokość udzielonej 
dotacji  na 
doposażenie PZZOZ 

100% 
300 000,00 zł 

Zakupiono sprzęt 
medyczny tj.:   
1 Aparat EMG 
2 Aparat EEG,   
3 Diatermia 

elektrochirurgiczna, 
4 aparat do 

znieczulenia 

 
20. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

Cel: zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej  

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. 

 

1. Żłobek Miejski w Czeladzi - jednostka organizacyjna Miasta Czeladź, działa na postawie 

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.  

Żłobek jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej. 

Siedziba główna: Czeladź, ul. Niepodległości 6. W strukturach żłobka działa Filia 

zlokalizowana w Czeladzi, ul. Krótka 5. 
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Zadania Żłobka: 

• dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 

• zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce  

o ich prawidłowy rozwój, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

• prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

• zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnego z normami i dostosowanego  

do wieku dziecka, współpraca z rodzicami dzieci, 

• rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie 

rówieśniczej. 

Wydatki Żłobka Miejskiego na 31.12.2021 r. (wykonanie): 1 580 017,54 zł 

Dochody Żłobka w 2021 roku ogółem: 304 937,83 zł w tym: 

- z tytułu opłaty za pobyt:   211 803,50 zł   

- z tytułu opłaty za wyżywienie: 91 764,25 zł. 

-  pozostałe wpłaty: 1 370,08 zł 

Adresaci: dzieci w wieku do lat 3 

Realizator: Miasto Czeladź – Żłobek Miejski 

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 

99  

Liczba pracowników 25  

Liczba etatów w tym 24  

Liczba osób na 
stanowisku opiekuna 

14  

Niezaspokojone 
potrzeby – złożone 
wnioski o przyjęcie 

36 
 

Karty zapisu 
dzieci, które nie 
ukończyły 
pierwszego roku 
życia. 

Miesięczna opłata  
za pobyt dziecka 
ponoszona przez 
rodziców 

180,00 zł 
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Dzienna opłata za 
wyżywienie dziecka – 
ponoszona przez 
rodziców 

6,50 zł  

Średni koszt pobytu 
dziecka 

1135,07 zł  

Średni koszt pobytu 
dziecka bez opłat 
wnoszonych przez 
rodziców i wydatków 
inwestycyjnych 

1070,24 zł  

 
2. Na terenie miasta na dzień dzisiejszy funkcjonują dwa niepubliczne żłobki: A. 

Niepubliczny Żłobek „Krasnalkowo” z siedzibą w Czeladzi, ul. Zwycięstwa 20 oraz 

B. Niepubliczny Żłobek „Bajeczka” Judyta Nowak z siedzibą w Czeladzi,  

ul. Zwycięstwa 6. 

W placówce A. liczba utworzonych miejsc wynosi  20, na koniec roku zapisanych było    

18 dzieci. – w tym podmiot otrzymał dotację z budżetu gminy na każde dziecko 

zamieszkałe na terenie miasta  w wysokości 300,00 zł miesięcznie (Uchwała 

 Nr XVI/185/2019 z dnia 23 października 2019 r. z późn. zm.). 

W placówce B liczba nowo utworzono miejsc wynosi 71, na koniec roku zapisanych było 

46 dzieci. – w tym podmiot otrzymał dofinansowanie ze środków UE. 

 

 

 

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: 

3 
 

 

Żłobek Miejski w tym 
Filia Żłobka 1 

1  

Żłobek Krasnalkowo 1 1  

Liczba miejsc opieki  
w Żłobku Miejskim 

116  

Liczba miejsc opieki  
w Żłobku Krasnalkowo 

20  

Liczba utworzonych 
nowych miejsc w 
Żłobku Miejskim 

-  

Liczba objętych opieką 
dzieci ogółem 

136  
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Udział dzieci objętych 
opieką do ogółu dzieci 
w wieku do lat 3 
zamieszkałych  
w Czeladzi 

14,6 
 

 

 
 
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, 
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3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności  

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego, 

4. spółdzielnie socjalne, 

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają  

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku  

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Wysokości środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Miasta Czeladź na realizację 

zadań Programu: 680 939,31 zł, w tym na poszczególne zadania publiczne: 

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 157 534,23 zł 

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 10 000,00 zł 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 40 925,10 zł 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację zadania: 472 479,98 zł 

 

Uchwała lub inny 
dokument (numer, data 
podjęcia, nazwa itp.) 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik w 2021 

Uchwała Nr 
XXX/391/2020 Rady 
Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 25 listopada 2020 r. 

Liczba zarejestrowanych  
i działających organizacji 
pozarządowych na terenie Miasta 
Czeladź 

73 organizacje 
pozarządowe 

Liczba organizacji 
pozarządowych współpracujących  
z Miastem Czeladź 

29 organizacji 
pozarządowych 

Liczba ogłoszonych konkursów 5 otwartych konkursów ofert 
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Liczba złożonych ofert do 
ogłoszonych konkursów 

24 oferty 

Liczba podpisanych umów w 
ramach ogłoszonych konkursów 
dot. realizacji zadań publicznych 

24 umowy 

Zadanie publiczne: 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym – ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie 

3 organizacje pozarządowe 

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 

1 organizacja pozarządowa 

Zadanie publiczne: Nauka, 
szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie –  ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie 

brak 

Zadanie publiczne: Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego –  ilość 
organizacji pozarządowych 
realizujących to zadanie 

3 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) 

14 ofert 

Liczba podpisanych umów na 
realizację zadań publicznych z 
pominięciem otwartych konkurów 
ofert (tzw. małe granty) 

14 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz.1082) 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.  

 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 2021 roku Gmina Czeladź była organem prowadzącym dla 7 przedszkoli oraz 

6 szkół podstawowych. 

 

 

Tab. 1. Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2021 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 Czeczotta 

4 

8 Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu 41-250 Czeladź, ul. Miasta Auby 14 

9 Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia 41-253 Czeladź, ul. Krótka 1 

10 Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody 41-250 Czeladź, ul. Ludwika Waryńskiego 19 
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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 Judyta Nowak - organ prowadzący Judyta Nowak. 

 Sieć szkół podstawowych została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe 

na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego, bez konieczności 

zapewnienia bezpłatnego transportu i przewozu. Granice obwodów szkół podstawowych 

zostały tak zaplanowane, że droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km 

w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas 

V - VIII szkół podstawowych. 

 

 

Tab. 2. Stan organizacji szkół podstawowych w 2021 r. 

   

Lp. 
 

Placówka 

 

rok szkolny 2020/2021 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

 

rok szkolny 2021/2022 

wg stanu na dzień 31.12.2021 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 
 

14 300 21 13 267 21 

2. 

 

SP 2 
 

24 534 22 23 523 23 

3. 

 

SP 3 
 

16 267 17 16 268 17 

4. 

 

SP 4 

 

6 121 20 7 142 20 

5. 

 

SP 5 

 

14 322 23 15 345 23 

6. 
 

SP 7 

 

20 424 21 18 404 22 

Razem szkoły 94 1968 21 92 1949 21 
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Tab. 3. Stan organizacji przedszkoli w 2021 r. 

  

Lp. Placówka 

 

rok szkolny 2020/2021 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

 

rok szkolny 2021/2022 

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 

Liczba 

oddziałów 
liczba uczniów 

Średnia liczba uczniów  w 

oddziale 

(wartość przybliżona) 
Liczba oddziałów liczba uczniów 

Średnia liczba uczniów  

w oddziale 

(wartość przybliżona) 

1. 

 
PP 1 

 

5 120 24 5 124 25 

2. 

 

PP 4 
 

5 119 24 5 122 24 

3. 

 

PP 5 
 

6 139 23 6 141 24 

4. 

 

PP 7 
 

4 90 23 4 94 24 

5. 

 

PP 9 

 

7 160 23 7 158 23 

6. 

 

PP10 

 

6 150 25 6 149 25 

7. 

 
PP 11 

 

5 109 22 4 91 23 

 

Razem 

przedszkola 

 

38 887 23 37 879 24 

 

   

   

2. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

  

 Stan zatrudnienia w 2021 roku w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa 

tabela. 
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Tab. 4. Struktura zatrudnienia. 

 

Organizacja placówek oświatowych 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 
Organizacja placówek oświatowych 

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Nauczyciele 

Pracownicy 

administracji 

i obsługi Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Nauczyciele 

Pracownicy 

administracji 

i obsługi 

 

etaty 

 

etaty 

 

 

etaty 

 

etaty 

 

1 SP 1 14 300 32,39 15,00 13 267 31,89 14,00 

2 SP 2 24 534 62,50 22,80 23 523 58,63 22,80 

3 SP 3 16 267 48,38 13,80 16 268 49,76 13,80 

4 SP 4 6 121 13,22 12,15 7 142 15,37 11,50 

5 SP 5 14 322 39,79 15,30 15 345 42,50 15,30 

6 SP 7 20 424 47,85 18,55 18 404 45,67 17,80 

Razem 94 1968 244,13 97,60 92 1949 243,82 95,20 

1 PP 1 5 120 9,45 10,30 5 124 9,08 10,30 

2 PP 4 5 119 8,95 9,30 5 122 8,90 10,05 

3 PP 5 6 139 11,93 11,05 6 141 11,00 12,05 

4 PP 7 4 90 8,60 8,30 4 94 8,85 8,30 

5 PP 9 7 160 15,37 14,05 7 158 13,32 14,05 

6 PP 10 6 150 10,90 9,80 6 149 11,86 9,05 

7 PP 11 5 109 9,32 11,30 4 91 7,85 9,80 

Razem 38 887 74,52 74,10 37 879 70,86 73,60 

 

 

 Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej organizacji roku, 

a ta ściśle związana jest  z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, 

informatyki), zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną 

w rozporządzeniu (o ramowych planach nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej 

liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

 W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach łączna liczba etatów pełnych wg stanu na 

dzień 25.06.2021 r. wynosiła 244,13, w tym z godzin ponadwymiarowych 35,71. W roku 

szkolnym 2021/2022 w szkołach łączna liczba etatów pełnych wg stanu na dzień 

31 grudnia 2021 r. wynosiła 243,82, w tym z godzin ponadwymiarowych 29,11. W roku 

szkolnym 2020/2021 w przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 74,52, w tym 
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4,33 etatu z godzin ponadwymiarowych. W roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 

31 grudnia 2021 r. w przedszkolach łączna liczba etatów pełnych wynosiła 70,86, w tym 

4,33 etatu z godzin ponadwymiarowych. 

  Na stan zatrudnienia nauczycieli w danym roku szkolnym mają wpływ również 

udzielone urlopy dla poratowania zdrowia. 

W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 25 czerwca 2021 r. 5 nauczycieli 

przebywało na urlopach dla poratowania zdrowia: 

• Szkoła Podstawowa nr 2   - 1 nauczyciel; 

• Szkoła Podstawowa nr 3  - 1 nauczyciel; 

• Szkoła Podstawowa nr 5   - 2 nauczycieli; 

• Przedszkole Publiczne nr 5          - 1 nauczyciel. 

  

 W roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 5 nauczycieli 

przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia: 

• Szkoła Podstawowa nr 2  - 1 nauczyciel; 

• Szkoła Podstawowa nr 3  - 1 nauczyciel; 

• Szkoła Podstawowa nr 5  - 2 nauczycieli; 

• Przedszkole Publiczne nr 10        -         1 nauczyciel. 

 
Tab. 5. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w szkołach. 

 

Lp. Placówka 

 

Etaty nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

 
Razem 
 

Etaty nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 
Razem 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. SP 1 0,00 6,73 5,08 20,58 32,39 2,77 6,83 3,28 19,01 31,89 

2. SP 2 3,00 3,41 2,36 53,73 62,50 1,11 6,35 3,05 48,12 58,63 

3. SP 3 5,65 11,65 6,61 24,47 48,38 1,22 15,00 7,61 25,93 49,76 

4. SP 4 0,00 5,58 0,61 7,03 13,22 1,48 5,41 0,33 8,15 15,37 

5. SP 5 1,00 7,24 8,01 23,54 39,79 2,68 6,99 11,89 20,94 42,50 

6. SP 7 2,69 5,58 6,74 32,84 47,85 0,78 2,88 7,94 34,07 45,67 

Razem 12,34 40,19 29,41 162,19 244,13 10,04 43,46 34,10 156,22 243,82 
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Tab. 6. Etaty nauczycieli stopniami awansu zawodowego w przedszkolach. 

 

 

Lp. 

 

Placówka 

 

Etaty nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

 
 

Razem 

Etaty nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 
Razem 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. PP 1 0,00 2,00 1,01 6,44 9,45 0,00 2,05 1,24 5,79 9,08 

2. PP 4 0,00 2,44 1,15 5,36 8,95 0,17 2,21 1,31 5,21 8,90 

3. PP 5 2,72 2,33 3,53 3,35 11,93 1,18 2,42 3,99 3,41 11,00 

4. PP 7 0,00 1,19 5,36 2,05 8,60 0,00 1,14 5,50 2,21 8,85 

5. PP 9 0,00 3,32 2,25 9,80 15,37 0,00 3,04 2,25 8,03 13,32 

6. PP10 1,07 4,15 1,00 4,68 10,90 2,02 2,09 4,16 3,59 11,86 

7. PP 11 1,33 2,41 1,12 4,46 9,32 1,00 1,16 1,32 4,37 7,85 

Razem 5,12 17,84 15,42 36,14 74,52 4,37 14,11 19,77 32,61 70,86 

 

 

 

Tab. 7. Zatrudnienie nauczycieli szkół i przedszkoli wg stopni awansu zawodowego ogółem. 
 

Lp. 
Stopień awansu zawodowego 

nauczycieli 

wg stanu na dzień 25.06.2021 r. wg stanu na dzień  31.12.2021 r. 

etat % etat % 

Zatrudnienie nauczycieli szkół wg stopni awansu zawodowego 

  1. Nauczyciele dyplomowani 162,19 66,44 156,22 64,07 

  2. Nauczyciele mianowani 29,41 12,05 34,10 13,99 

  3. Nauczyciele kontraktowi 40,19 16,46 43,46 17,82 

  4. Nauczyciele stażyści 12,34 5,05 10,04 4,12 

        Razem 244,13 100 243,82 100 

Zatrudnienie nauczycieli przedszkoli wg stopni awansu zawodowego 

  1. Nauczyciele dyplomowani 36,14 48,50 32,61 46,02 

  2. Nauczyciele mianowani 15,42 20,69 19,77 27,90 

  3. Nauczyciele kontraktowi 17,84 23,94 14,11 19,91 

  4. Nauczyciele stażyści 5,12 6,87 4,37 6,17 

Razem 74,52 100 70,86 100 
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 Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. 

Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość 

środków finansowych w budżecie oświatowym. Nauczyciele czeladzkich szkół  

i przedszkoli posiadają wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. 2020, 

poz. 1289) kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na różnego rodzaju studiach 

podyplomowych, kursach, warsztatach, zgodnie z potrzebami placówek oświatowych. 

 

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574, z późn. zm.), postępowanie egzaminacyjne 

przeprowadza organ prowadzący szkołę. Wszyscy nauczyciele, którzy złożyli stosowną 

dokumentację uzyskali pozytywny wynik egzaminu. W 2021 roku odbyły się dwa 

posiedzenia komisji egzaminacyjnej dla 5 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 5 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 wpływu, dlatego też zalicza się je do tzw. wydatków 

losowych. Samorządy prowadzące szkoły nie mają żadnego wpływu na liczbę uczniów 

nauczanych indywidualnie, mogą jednak w pewnym stopniu oddziaływać na liczby godzin 

zajęć przydzielanych tym uczniom (choć liczba tych godzin zależy także od rodzaju szkoły, 

do której powinien uczęszczać chory uczeń). Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 

poz. 1616, z późn. zm.), tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem, wynosi 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. 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 262 

 

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenia o potrzebie 

nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające, działające w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu 

z organem prowadzącym na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania. 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane są na usprawnianie zaburzonych 

funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków 

w wiadomościach. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć 

przygotowanie stosowne do rodzaju zajęć (np. z zakresu terapii pedagogicznej, 

oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki). 

Wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

realizują zajęcia rewalidacyjne. Wg stanu na dzień 25.06.2021 roku zajęcia rewalidacyjne 

realizowało 91 uczniów. Wg stanu na dzień 31.12.2021 roku zajęcia rewalidacyjne 

realizowało 92 uczniów. 

 W 2021 r. 4 uczniów otrzymało orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

na realizację którego przydzielono 36,5 godz. dydaktycznych tygodniowo. 

 

4. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czeladzkich 

placówkach oświatowych realizowane są w formie: zajęć specjalistycznych (przede 

wszystkim korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych) i dydaktyczno-

wyrównawczych oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Pomocą psychologiczną, 

w formie zajęć, objęci są przede wszystkim uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz opinie - zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

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 
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rodzicom uczniów – w postaci porad i konsultacji. Ponadto pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy, jest udzielana niezwłocznie każdemu uczniowi, 

nie posiadającemu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii, w przypadku 

stwierdzenia przez nauczyciela, że dany uczeń wymaga objęcia taką pomocą. W razie 

stwierdzenia przez wychowawcę takiej potrzeby, planuje i koordynuje on pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz bieżącej 

pracy z uczniem.  

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną wyżej wymienionych uczniów, w formie 

porad i konsultacji, obejmowani są także ich rodzice. 

Tab. 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2020/2021 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji). 

   

Lp. Placówka 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

Zajęcia 

logopedyczne 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Zindywidualizowana 

ścieżka 

Inne zajęcia o 

charakterze 

terapeutycznym 
Liczba uczniów 

1. 

 

SP1 

 

48 - - 1 - 

2. 

 

SP 2 

 

82 14 105 - - 

3. 
 

SP 3 

 

35 4 32 2 - 

4. 
 

SP 4 

 

15 - 16 - - 

5. 

 

SP 5 
 

52 8 132 - 10 

6. 

 

SP 7 
 

30 9 56 1 - 

Razem szkoły 262 35 341 4 10 

* wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

Tab. 9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2021/2022 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji). 

 

Lp. Placówka 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

Zajęcia 

logopedyczne 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Zindywidualizowana 

ścieżka Inne 

Liczba uczniów 

1. 
 

SP1 

 

30 - - - - 

2. 

 

SP 2 
 

80 17 96 - - 

3. 

 

SP 3 
 

35 12 64 1 - 

4. 

 

SP 4 
 

15 4 24 - - 

5. 

 

SP 5 

 

65 11 160 - 12 
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6. 

 

SP 7 

 

25 10 64 1 - 

Razem szkoły 250 54 408 2 12 

* wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 
W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie ze stanem na dzień 25.06.2021 r. 652 

uczniom szkół podstawowych została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. 726 

uczniom szkół podstawowych została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

 
 

Tab. 10. 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 

Liczba uczniów 

1. 

 

PP 1 

 

- 6 

2. 

 

PP 4 

 

- 4 

3. 

 

PP 5 

 

- 4 

4. 

 

PP 7 

 

11 7 

5. 

 

PP 9 

 

5 4 

6. 

 

PP10 

 

5 8 

7. 

 

PP 11 

 

5 4 

 

Razem przedszkola 

 

26 37 

        * wg stanu na dzień 25.06.2021 r. 

 

Tab. 11. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane  w roku szkolnym 2021/2022 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czeladź (ujęte w arkuszach organizacji). 

  

Lp. Placówka 
Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne Zajęcia logopedyczne 

Liczba uczniów 

1. 

 

PP 1 

 

- 6 

2. 

 

PP 4 

 

- 4 
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3. 

 

PP 5 

 

- 4 

4. 

 

PP 7 

 

16 10 

5. 

 

PP 9 

 

10 4 

6. 

 

PP10 

 

5 8 

7. 

 

PP 11 

 

5 4 

 

Razem przedszkola 

 

36 40 

        * wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie ze stanem na dzień 25.06.2021 r. 63 uczniom 

przedszkoli publicznych została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. 76 uczniom 

przedszkoli publicznych została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

5. INTEGRACJA 
 

Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niepełnosprawności. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o niepełnosprawności mogą uczęszczać do klas integracyjnych lub 

ogólnodostępnych. Wybór należy do rodziców i często pada właśnie na klasę integracyjną 

zapewniającą dziecku normalne, maksymalnie samodzielne życie w otwartym 

społeczeństwie. Integracja szkolna lub przedszkolna polega na umożliwieniu dzieciom 

zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy lub grupy. 

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 8 oddziałów integracyjnych: 7 oddziałów 

w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 1 oddział w Przedszkolu Publicznym nr 7. W roku 

szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 9 oddziałów 

integracyjnych: 8 oddziałów w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 1 oddział w Przedszkolu 

Publicznym nr 7. 

W pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami posiadającymi orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych realizowane były 

następujące działania: stała praca terapeutyczna grupowa i indywidualna, indywidualizacja 
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wymagań, zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego klasy integracyjne liczą do 20 uczniów, 

w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych pracuje 

dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze 

specjalnym przygotowaniem (nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej zatrudniony dodatkowo w celu współorganizowania procesu  kształcenia 

integracyjnego).  

Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie funkcji 

fizycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie 

uzdolnień uczniów zatrudniani są nauczyciele posiadający specjalistyczne przygotowanie 

m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej. W klasie 

integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej 

innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu 

jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga 

specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności 

i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści 

są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. 

W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym 

samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, 

współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc umiejętność 

wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo. 

 

6. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 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. 
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W Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu ósmoklasisty 

nie przeprowadzono, ponieważ w tym roku szkolnym szkoła nie prowadziła kształcenia  

w klasach ósmych. 

 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. 

Egzamin ósmoklasisty w związku z panującą pandemią COVID-19 został 

przeprowadzony w dniach 25, 26 oraz 27 maja 2021 r. (pierwotnie egzamin ósmoklasisty 

miał odbyć się w kwietniu). W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty 

w 2021 r. należało uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarnego, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji 

i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. W 2021 roku, ze względu na pandemię 

COVID-19 i nauczanie zdalne, egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony wyjątkowo 

na podstawie ściśle określonych wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach 

na podstawie wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Uproszczenie formuły egzaminu ósmoklasisty na egzaminie z języka polskiego polegało 

na zmniejszeniu liczby lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostały 

do dwóch rodzajów - uczniowie musieli napisać albo rozprawkę albo opowiadanie 

i w wypracowaniu mogli się odnieść do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej 

warunki tematu. Poza tym mniejsza była liczba zadań wymagająca czytania 

ze zrozumieniem. Czas egzaminu pozostał bez zmian. Na egzaminie z matematyki nie 

było zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczono wymagania dotyczące 

działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Mniej było zadań otwartych - zamiast sześciu 

tylko cztery. Czas trwania bez zmian, czyli 100 minut. W przypadku egzaminu z języka 

obcego nowożytnego obniżono oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym 

zakres środków gramatycznych w wypowiedziach pisemnych. Zmniejszono liczbę zadań 

otwartych, mających za zadanie sprawdzić umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność 

reagowania i znajomość środków językowych, a także zadań zamkniętych sprawdzających 

rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. 

W związku z powyższym w roku 2021 arkusz standardowy z języka polskiego 

zawierał 19 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 
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maksymalnie 45 punktów. Arkusz egzaminacyjny składał się z zadań zamkniętych 

11 i otwartych 8. Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Arkusz 

standardowy z języka obcego nowożytnego zawierał 46 zadań, zgrupowanych 

w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 

maksymalnie 55 punktów. 
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Tab. 12. Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w roku szkolnym 2020/2021 
– arkusze standardowe 

 

Lp. Placówka 

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty (średnia) 

Liczba uczniów 

(arkusz 

standardowy) 

Język polski 

% 

Matematyka 

% 

Język angielski 

% 

Język niemiecki 

% 

1. SP1 47 61 40 66 - 

2. SP2 65 56 33 58 75 

3. SP3 35 61 49 69 - 

4. SP5 22 43 42 53 - 

5. SP7 59 57 47 81 36 

6. Gmina 228 57 41 65 43 

7. Powiat - 59 45 68 56 

8. Województwo - 61 47 67 56 

9. Kraj - 59 46 66 49 

 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE 
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Wykres 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2021 roku 

 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 
 

Na podstawie zestawionych danych, obejmujących wyniki z egzaminu ósmoklasisty 

w roku 2021, można stwierdzić, że najwyższy średni wynik z języka polskiego uzyskały 

Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskała 

również najwyższy wynik z matematyki. Najwyższy wynik z języka angielskiego uzyskała 

Szkoła Podstawowa nr 7. 

 

Wynik z języka polskiego powyżej średniej powiatowej i krajowej, a na poziomie 

średniej wojewódzkiej, uzyskały Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3. 

Wynik z matematyki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej uzyskała tylko 
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Szkoła Podstawowa nr 3, przy czym wynik Szkoły Podstawowej nr 7 był powyższej 

średniej powiatowej i krajowej, a na poziomie średniej wojewódzkiej. Bardzo wysoki wynik 

z języka angielskiego uzyskała Szkoła Podstawowa nr 7 – znacznie powyżej średniej 

powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej. Wynik z języka angielskiego powyżej średnich 

uzyskała także Szkoła Podstawowa nr 3. Natomiast średnie wyniki gminy Czeladź 

ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych plasują się poniżej średniej powiatowej, 

wojewódzkiej i krajowej. 

 

W celu porównania wyników z egzaminu ósmoklasisty w 2021 zestawiono wyniki 

poszczególnych szkół z przedmiotów egzaminacyjnych wyrażone w skali staninowej. 

Skala staninowa jest znormalizowana i uwzględnia poziom trudności danego egzaminu, 

ilustruje pozycję wyniku osiągniętego przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą 

badaną populację. 

 
Wykres 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Czeladź w 2021 roku wg skali staninowej 

 

 
   

Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

   
 

W roku 2021 wg skali staninowej trzy szkoły uzyskały wynik średni (5) z języka 

polskiego - Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 

7. Szkoła Podstawowa nr 2 z języka polskiego uzyskała wynik niżej średni (4), a Szkoła 

Podstawowa nr 5 wynik bardzo niski (2). Z matematyki Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskała 
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wynik wyżej średni (6), Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7 uzyskały wynik 

średni (5), Szkoła Podstawowa nr 1 – wynik niżej średni (4), Szkoła Podstawowa nr 2 – 

wynik niski (3). Najwyższy wynik z języka angielskiego wg skali staninowej uzyskała 

Szkoła Podstawowa nr 7 – wynik bardzo wysoki (8). Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła 

Podstawowa nr 3 wg skali staninowej uzyskały z języka angielskiego wynik wyżej średni 

(6). Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskały jednakowy wynik niżej 

średni (4). 

 Poniżej przedstawione zostały wyniki egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2021 

(od kiedy egzamin został wprowadzony) z poszczególnych przedmiotów we wszystkich 

szkołach podstawowych w skali staninowej. Skala staninowa umożliwia porównywanie 

średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Uzyskanie w kolejnych latach takiego 

samego średniego wyniku w procentach nie oznacza tego samego poziomu osiągnięć. 

 

Wykres 3. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021 w  Szkole Podstawowej nr 1 wg skali 
staninowej 

 

 
Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w roku 2021 odnotowano spadki wyników w skali 

staninowej z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych. Z języka polskiego spadek wyników 

miał miejsce trzeci rok z rzędu (w 2019 roku: 7 - stanin wysoki, w 2020 roku: 6, – wyżej 

średni, w roku 2021: 5 – średni). Z matematyki odnotowano spadek w roku 2021 (w roku 
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2019 i 2020: 5, stanin średni, w 2021 roku: 4 – stanin niżej średni). Z języka angielskiego 

wynik egzaminu w roku 2021 był na poziomie wyżej średnim (stanin 6), podobnie jak 

w roku 2020, kiedy to odnotowano spadek w odniesieniu do roku 2019 (stanin 7 – wysoki). 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021 w  Szkole Podstawowej nr 2 wg skali 
staninowej 

 
Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w roku 2021 odnotowano spadki wyników ze wszystkich 

trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Z języka polskiego w roku 2021 odnotowano 

spadek o dwa staniny (stanin niżej średni – 4, a w roku 2020: wyżej średni – 6), przy czym 

w roku 2019 wynik był na poziomie średnim (5 stanin). Z matematyki odnotowano spadek 

wyników trzeci rok z rzędu (w 2019 roku: stanin średni – 5, w 2020: stanin niżej średni – 4, 

w 2021: stanin niski – 3). Także z języka angielskiego kolejny rok nastąpił spadek wyników 

(w 2019 roku: stanin wyżej średni – 6, w 2020: stanin średni – 5, w 2021: stanin niżej 

średni– 4). 
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Wykres 5. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021 w  Szkole Podstawowej nr 3 wg skali 

staninowej 
 

 
Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 

 

W Szkole Podstawowej nr 3 w roku 2021 nastąpił wzrost wyników ze wszystkich 

przedmiotów egzaminacyjnych w odniesieniu do roku poprzedniego. Z języka polskiego 

wynik uzyskany w 2021 (stanin średni – 5) był wyższy od wyniku z roku 2020 (stanin niżej 

średni – 4), który był niższy od wyniku w roku 2019 (stanin wyżej średni – 6). Wynik 

uzyskany w 2021 roku z matematyki – stanin 6 – wyżej średni, jest wyższy od wyniku 

z roku poprzedniego (stanin 4 – niżej średni), kiedy to odnotowano spadek w porównaniu 

do roku 2019, kiedy to szkoła osiągnęła wynik wyżej średni (stanin 6). Z języka 

angielskiego wynik w roku 2021 – stanin 6 – wyżej średni, był wyższy od wyniku z roku 

2020 i 2019, który był wówczas na poziomie średnim (stanin 5). 
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Wykres 6. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021 w  Szkole Podstawowej nr 5 wg skali 

staninowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 

W Szkole Podstawowej nr 5 w roku 2021 nastąpił spadek wyników z dwóch 

przedmiotów egzaminacyjnych w porównaniu do roku 2020. Z języka polskiego 

odnotowano spadek o trzy staniny (bardzo niski – 2, w roku 2020 – stanin średni 5, 

przy czym w roku 2019 także stanin niski – 2). Wynik z matematyki w roku 2021 był na 

poziomie wyniku z roku 2020 (stanin średni – 5), co było wzrostem do wyniku w 2019 roku 

(stanin niski - 2). Z języka angielskiego odnotowano w 2021 roku spadek w porównaniu  

do roku poprzedniego (2021 rok: stanin niżej średni – 4, w 2020 – stanin średni – 5), kiedy 

to wynik był z kolei wyższy w porównaniu do roku 2019 (stanin niski - 3). 
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Wykres 7. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach 2019-2021 w  Szkole Podstawowej nr 7 wg skali 

staninowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie własne na podstawie danych OKE  

 

W Szkole Podstawowej nr 7 nastąpił wzrost wyników z dwóch przedmiotów 

egzaminacyjnych w roku 2021. Wynik uzyskany przez szkołę z języka polskiego w 2021 

roku jest na poziomie średnim (5 stanin), co jest wynikiem wyższym w porównaniu do roku 

poprzedniego (stanin niżej średni – 4), kiedy to odnotowano spadek w porównaniu do roku 

2019 (stanin 7 – wysoki). Wynik uzyskany z matematyki w 2021 plasuje się poziomie 

wyniku w roku 2020 (stanin 5 – średni), kiedy to nastąpił spadek w porównaniu do roku 

2019 (stanin 7 – wysoki). Wynik szkoły z języka angielskiego w 2021 roku jest na bardzo 

wysokim poziomie – stanin 8 (bardzo wysoki), co oznacza wynik wyższy w porównaniu 

do roku 2020 (stanin 6 – wyżej średni), jak i 2019 (stanin 7 – wysoki). 

 

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). 
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 Ponadto każda szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami komputerowymi 

z dostępem do Internetu, pracowniami specjalistycznymi, biblioteką, świetlicą czy salami 

gimnastycznymi. W roku szkolnym 2020/2021 dziennik elektroniczny prowadzony był we 

wszystkich szkołach. Dodatkowo w każdej placówce szkolnej przy wsparciu ze strony 

pracowników Urzędu Miasta Czeladź podejmowane są działania w celu pozyskiwania 

środków ze źródeł zewnętrznych. 

 
Tab. 13. Stan bazy lokalowej oświaty. 

 

 

Placówka 

Liczba 

pomieszczeń do 

nauki ogółem 

Pomieszczenia (liczba) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Hale sportowe, 

sale gimnastyczne 

Biblioteka 

 

(liczba 

książek) 

Świetlica 
Stołówki/ 

jadalnie komputerowe specjalistyczne 

1 Szkoła Podstawowa nr 

1 
21 18 1 8 2 

1 

(7 510) 
2 1 

2 Szkoła Podstawowa nr 

2 
43 24 2 14 3 

1 

(11 149) 
1 1 

3 Szkoła Podstawowa nr 

3 
16 13 1 2 1 

1 

(7 929) 
1 1 

4 Szkoła Podstawowa nr 

4 
10 8 1 0 1 

1 

(12 376) 
1 1 

5 Szkoła Podstawowa nr 
5 

17 16 1 1 1 + basen 
1 

(7 891) 
1 1 

6 Szkoła Podstawowa nr 

7 
26 20 2 3 2 

1 

(8 996) 
1 1 

Razem 133 99 8 28 10 + BASEN 6 

(55 851) 
7 6 

* wg stanu na dzień 30.04.2021 r. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół. 

 

Tab. 14. Obiekty sportowe w szkołach. 
 

Placówka Sala gimnastyczna Hala sportowa Basen Boisko Plac zabaw 

Szkoła Podstawowa nr 1 2 - - 1 1 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 1 - 2 1 

Szkoła Podstawowa nr 3 1 - - 1 
(kompleks boisk ORLIK) 

- 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 - - - - 

Szkoła Podstawowa nr 5 1 - 1 2 - 

Szkoła Podstawowa nr 7 2** - - 2 1 

RAZEM 9 1 1 8 3 

* wg stanu na dzień 30.04.2021 r. Na podstawie danych otrzymanych ze szkół. 

**Sala gimnastyczna w głównym budynku szkoły oraz w budynku dla uczniów klas I-III. 
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8. DZIAŁANIA PODJĘTE W 2021 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19 

 

FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W 2021 ROKU 

 

Do 3 stycznia 2021 r. na terenie całego kraju przedłużono ograniczenie 

funkcjonowania szkół podstawowych w sposób stacjonarny, nauka uczniów była 

realizowana za pomocą metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej. 

Od 18 stycznia do 28 lutego 2021 r. – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

wrócili do szkół na zajęcia stacjonarne, z zachowaniem odpowiedniego reżimu 

sanitarnego, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego 

i Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. klasy I-III przeszły na naukę zdalną. 

Od 4 maja 2021 r. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki  

w trybie stacjonarnym. 

Od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej przeszły 

na naukę w trybie hybrydowym.  

Od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.  

 

Egzaminy ósmoklasisty w 2021 r. odbyły się zgodnie z harmonogramem:  

• 25 maja - egzamin z języka polskiego; 

• 26 maja - egzamin z matematyki; 

• 27 maja - egzamin z języka obcego nowożytnego.  

Egzaminy zostały zorganizowane i przeprowadzone w warunkach rekomendowanych 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji 

i Nauki, w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, zgodnie z wytycznymi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Od 1 września 2021 r. uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli naukę w trybie 

stacjonarnym z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Ministerstwo Edukacji  

i Nauki, wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami, przygotowało szereg programów  

i materiałów edukacyjnych, a także wytyczne przeciwepidemiczne. Dyrektorzy 
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zaktualizowali wewnętrzne regulaminy i procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły 

w okresie pandemii, zawierające ogólne i szczegółowe zalecenia związane  

m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, 

dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni oraz postępowaniem w przypadku podejrzenia 

zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.  

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w szkołach podstawowych zawieszono 

zajęcia stacjonarne. Uczniowie realizowali naukę w systemie zdalnym. Dyrektor szkoły,  

na wniosek rodzica, organizował zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, których rodzice 

nie byli w stanie zapewnić opieki. Dyrektorzy, dla potrzebujących uczniów, zapewniali 

także stacje do nauki zdalnej. 

W 2021 r. w czeladzkich szkołach nauczanie indywidualne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, indywidualne ścieżki 

kształcenia realizowane były według planu w formie indywidualnej ustalonej z uczniami  

i rodzicami. Zajęcia sportowe dla uczniów klas sportowych realizowane na podstawie 

programów szkolenia, odbywały się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

 

W 2021 r. czeladzkie przedszkola funkcjonowały zgodnie z wytycznymi reżimu 

sanitarnego. 

Od 29 marca 2021 r. przedszkola w całym kraju zostały zamknięte. Mogły w nich 

przebywać jedynie dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa  

i likwidowanie jej skutków. 

Nauczyciele przedszkola byli w kontakcie z rodzicami swoich wychowanków 

pozostających pod ich opieką, kontaktując się drogą e-mailową, za pomocą portali 

społecznościowych lub przez inne komunikatory. Dzieciom oferowane były różnorodne gry 

i zabawy dydaktyczne, które pozwalały na realizację treści programowych zaplanowanych 

dla przedszkolaków. W planach pracy wychowawcy wskazywali rodzicom, co mogą 

wykorzystać do zabaw i pracy z dziećmi, jak nieprzerwanie należy ćwiczyć samodzielność, 

umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami. Na stronach przedszkoli  

czy Facebooku można było zapoznać się z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi dla 

każdej grupy wiekowej. Rodzice zachęcani byli do odsyłania informacji na temat 

wykonanych zadań i zdobytych nowych umiejętności, a efekty ich pracy można było 

zobaczyć na stronach internetowych i Facebooku czeladzkich przedszkoli.  
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Od 19 kwietnia 2021 r. do pracy stacjonarnej wróciły wszystkie czeladzkie placówki 

wychowania przedszkolnego. 

 

W okresie nauczania stacjonarnego, w związku z przypadkami zachorowań  

na COVID-19 wśród pracowników i uczniów czeladzkich szkół i przedszkoli, Burmistrz 

Miasta Czeladź działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) oraz na podstawie 

pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na wniosek dyrektorów 

placówek, wyrażał zgody na zawieszenie zajęć stacjonarnych dla poszczególnych klas  

w oznaczonym okresie i przejście uczniów na nauczanie w trybie zdalnym lub 

hybrydowym. W okresie zawieszenia zajęć wskazanym we wniosku, zadania przewidziane 

przepisami prawa oświatowego, były realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

Dzieci czeladzkich przedszkoli, na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, były obejmowane obowiązkową kwarantanną.  

 

W I półroczu 2021 roku, w roku szkolnym 2020/2021, Burmistrz Miasta Czeladź 

wydał 2 zgody na zawieszenie zajęć i naukę zdalną: 

• 2 dla Szkoły Podstawowej nr 4. 

W II półroczu 2021 roku, w roku szkolnym 2021/2022, Burmistrz Miasta Czeladź 

wydał 32 zgody na zawieszenie zajęć i zdalne prowadzenie zajęć, w tym: 

• 12 dla Szkoły Podstawowej nr 1; 

• 7 dla Szkoły Podstawowej nr 2; 

• 1 dla Szkoły Podstawowej nr 3; 

• 1 dla Szkoły Podstawowej nr 4; 

• 8 dla Szkoły Podstawowej nr 5; 

• 3 dla Szkoły Podstawowej nr 7. 

 

ŚRODKI OCHRONY  

W 2021 r. w okresie pandemii czeladzkie placówki oświatowe, w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, otrzymały wsparcie  

w zakresie dodatkowych środków ochrony na wznowienie funkcjonowania placówek. 
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W kwietniu 2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał: 

• 100 pojemników x 1 l = 100 litrów płynu do dezynfekcji,  

• 107 pojemników x 5 l = 240 litrów płynu do dezynfekcji. 

Płyny przekazano do szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, żłobka miejskiego, 

niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego żłobka. 

 

W sierpniu 2021 r. w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 

2021/2022 i nauki w trybie stacjonarnym dyrektorzy szkół i przedszkoli, na podstawie 

złożonych wniosków w Systemie Informacji Oświatowej, otrzymali sprzęt i środki ochrony 

osobistej. W zależności od liczby uczniów, czeladzkie placówki otrzymały:  

• 14 stacji do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, 

• 32 sztuki termometrów, 

• 68 pojemników x 5 l płynu do dezynfekcji, 

• 105 pojemników x 0,5 l płynu do dezynfekcji, 

• 34 pojemników x 0,25 l płynu do dezynfekcji rąk, 

• 165 pojemników x 0,3 l płynu do dezynfekcji rąk, 

• 14 200 rękawiczek jednorazowych, 

• 43 750 maseczek jednorazowych, 

• 41 920 maseczek FFP2/FFP3. 

Sprzęt został przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

9. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
  

 Obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 

wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  

do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego; 

2)  uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  

do najbliższej szkoły podstawowej; 

3) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 
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intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21. rok życia oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 

ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:  

• 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;  

• 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

4) zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na zasadach 

określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)  

a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, zgodnie z art. 39a ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.).  

 

 W I półroczu 2021 roku (rok szkolny 2020/2021) ze zbiorowego transportu 

skorzystało 48 uczniów, z czego: 

➢ 24 uczniów dowożonych było do czeladzkich placówek oświatowych: 

• 13 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi; 

• 9 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi; 

• 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi; 

• 1 dziecko do Przedszkola Publicznego nr 7 w Czeladzi. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych w Czeladzi do placówek 

oświatowych położonych na terenie miasta, wykonywany był autobusem będącym 

własnością Gminy. 

W kwietniu 2021 roku ze względu na długotrwałą chorobę kierowcy zatrudnionego 

w Urzędzie Miasta Czeladź i długotrwałą chorobę opiekuna podpisano z innym 

przewoźnikiem umowę na zastępstwo do zakończenia roku szkolnego. Wykonanie 

przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 19 748,44 zł. 

 

➢ 24 uczniów dowożonych było do placówek oświatowych znajdujących się w sąsiednich 

gminach, z czego: 
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• 10 uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

ul. 11 Listopada 7 w Będzinie (Zadanie A); 

• 7 uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59 w Dąbrowie Górniczej - 

(Zadanie B); 

• 3 uczniów dowożonych było do Sosnowca, w tym: 

- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44 ul. Franciszkańska 5a, 

- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 38 ul. Bohaterów Monte Casino 46 (Zadanie 

C); 

• 4 uczniów dowożonych było do Katowic, w tym: 

- 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 60 ul. B. Chrobrego 4, 

- 1 uczeń do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi „Nasza 

Szkoła” ul. Harcerzy Września 1939 5 (Zadanie D). 

 

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 2020 roku,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843)  

na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź  

do placówek oświatowych w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. oraz 

opieka nad dziećmi w czasie przewozu”. 

Przedmiot zamówienia obejmował systematyczne dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czeladź wraz z zapewnieniem  

im opieki w trakcie przejazdu do i z placówek oświatowych (przedszkoli, szkół i ośrodków, 

do których zostały skierowane) na trasie dom – placówka oświatowa – dom, zgodnie  

z organizacją roku szkolnego w danej placówce oświatowej oraz planem zajęć 

dydaktycznych, umożliwiającym dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki. 

Na realizację tego zadania z wykonawcami podpisano 4 umowy: 

• umowa na dowóz dzieci do Będzina (Zadanie A) - na kwotę 30 348,22 zł; 

• umowa na dowóz dzieci do Dąbrowy Górniczej (Zadanie B) - na kwotę 25 898,40 zł; 
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• umowa na dowóz dzieci do Sosnowca (Zadanie C) - na kwotę 16 363,08 zł; 

• umowa na dowóz dzieci do Katowic (Zadanie D) - na kwotę 24 721,20 zł. 

 

W maju 2021 r., w związku ze zmianą organizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Będzinie (rozpoczęcie zajęć szkolnych o godz. 7.00)  

do umowy na zadanie A aneksem wprowadzono dodatkowy kurs poranny. Kwota zadania 

wynosiła – 3 526,56 zł. 

 

Z czterema wykonawcami podpisano umowy na łączną kwotę – 100 857,46 zł. 

 

W II półroczu 2021 roku (rok szkolny 2021/2022) ze zbiorowego transportu skorzystało 

45 uczniów, z czego: 

➢ 21 uczniów dowożonych było do czeladzkich placówek oświatowych: 

• 11 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi (w tym 2 uczniów od stycznia 

2021 r.); 

• 8 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi; 

• 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi; 

• 1 dziecko do Przedszkola Publicznego nr 7 w Czeladzi. 

 

➢ 24 uczniów dowożonych było do placówek oświatowych znajdujących się w sąsiednich 

gminach, z czego: 

• 11 uczniów dowożonych było do Będzina, w tym: 

- 10 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. 11 Listopada 7, 

- 1 dziecko do Przedszkola „Misiowa Dolinka” (Zadanie A); 

• 8 uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swobodna 59 w Dąbrowie Górniczej 

(Zadanie B); 

• 3 uczniów dowożonych było do Sosnowca, w tym: 

- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44 ul. Franciszkańska 5a, 

- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 38 ul. Bohaterów Monte Casino 46  

w Sosnowcu (Zadanie C); 

• 2 uczniów dowożonych było do Katowic, w tym: 

- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 60 ul. B. Chrobrego 4, 
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- 1 uczeń do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi „Nasza 

Szkoła” ul. Harcerzy Września 1939 5 (Zadanie D). 

 

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 lipcu 2021 roku,  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym,  

na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1129) na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta 

Czeladź do placówek oświatowych w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 

r. oraz opieka nad dziećmi w czasie przewozu”. 

Na realizację tego zadania z wykonawcami podpisano 4 umowy: 

➢ umowa na dowóz dzieci do Będzina (Zadanie A) na kwotę 45 507,65 zł, w tym: 

• zamówienie podstawowe: 

- 14 419,08 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2021 r.  

- 19 712,16 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 25 czerwca 2022 r.  

• prawo opcji (dodatkowy kurs w godzinach rannych): 

- 4 806,08 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2021 r. 

- 6 570,33 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 25 czerwca 2022 r.  

➢ umowa na dowóz dzieci do Dąbrowy Górniczej (Zadanie B) na kwotę 43 421,40 zł,  

w tym: 

- 18 343,80 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2021 r. 

- 25 077,60 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2022 r. 

➢ umowa na dowóz dzieci do Sosnowca (Zadanie C) na kwotę 27 264,60 zł, w tym: 

- 11 518,20 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2021 r. 

- 15 746,40 zł na realizację zadania  

➢ umowa na dowóz dzieci do Katowic (Zadanie D) na kwotę 42 007,68 zł, w tym: 

- 17 746,56 zł na realizację zadania od 1 września do 31 grudnia 2021 r. 

- 24 261,12 zł na realizację zadania od 1 stycznia do 26 czerwca 2022 r. 

 

Z czterema Wykonawcami podpisano umowy na łączną kwotę – 158 201,33 zł,  

w tym: 

- 66 833,81 zł na realizację zadań od 1 września do 31 grudnia 2021 r., 
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- 91 367,61 zł na realizację zadań od 1 stycznia do 26 czerwca 2022 r. 

 

Tab. 15. Zestawienie poniesionych kosztów na przewóz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r.  
do czeladzkich placówek. 

 

Wykaz kosztów 

Kwota wydatkowana 
styczeń – czerwiec (2020/2021) 

[zł] 

Kwota wydatkowana 
wrzesień – grudzień 

(2021/2022) 
[zł] 

Ogółem 
Kwota wydatkowana 

w 2021 roku 
[zł] 

Wynagrodzenie opiekuna 6 519,50 

 
TAB.   Zestawienie kosztów 

poniesionych na przewóz dzieci 
niepełnosprawnych w roku 2021 

uczęszczających do szkół i 
placówek oświatowych 

położonych w innych gminach. 
Trasa Gmina 

docelowa 
Kwota wydatkowana 
styczeń – czerwiec  

(2020/2021) 
[zł] 

Kwota wydatkowana 
wrzesień – grudzień 

(2021/2022) 
[zł] 

Ogółem 
Kwota wydatkowana 

w 2021 roku 
[zł] 

Zadanie A Będzin zamówienie 
podstawowe 

30.348,22 zamówienie 
podstawowe 

14.236,56 52793,99 

aneks do 
umowy 

3.526,56 prawo opcji 4.682,65 

Zadanie B Dąbrowa 
Górnicza 

23.284,80 18.111,60 41.396,40 

Zadanie C Sosnowiec 14.711,76 11.226,60 25.938,36 

Zadanie D Katowice 22.680,00 17.521,92 40.201,92 

Razem: 94.551,34 65.779,33 160.330,67 

 
 

10 107,99 16 627,49 

Pozostałe koszty w tym: 

paliwo, wymiana opon, 

badania okresowe, przeglądy, 
ubezpieczenie 

 

 

paliwo 

3 085,44 13 471,61 16 557,05 

Umowa na zastępstwo 16 509,31 0,00 16 509,31 

Razem: 26 114,25 23 579,60 49 693,85 

 
Tab. 16. Zestawienie kosztów poniesionych na przewóz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r. 

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych położonych w innych gminach. 
 

Zadanie Gmina docelowa 
Kwota wydatkowana 

styczeń – czerwiec (2020/2021) 
[zł] 

Kwota wydatkowana 
wrzesień – grudzień 

(2021/2022) 
[zł] 

Ogółem 
Kwota wydatkowana 

w 2021 roku 
[zł] 

A Będzin zamówienie 
podstawowe 

30 348,22 zamówienie 
podstawowe 

14 236,56  
52 793,99 

aneks do umowy 3 526,56 prawo opcji 4 682,65 

B Dąbrowa Górnicza 23 284,80 18 111,60 41 396,40 

C Sosnowiec 14 711,76 11 226,60 25 938,36 

D Katowice 22 680,00 17 521,92 40 201,92 

Razem: 94 551,34 65 779,33 160 330,67 

 

Dowóz dzieci odbywał się we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. od poniedziałku 

do piątku (w okresie funkcjonowania placówek), o ściśle określonych godzinach 

uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem, zgodnie 

z kalendarzem roku szkolnego oraz na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć 

lekcyjnych. Dzieci dowożone były pojazdami przystosowanymi do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Gmina Czeladź w pierwszej połowie 2021 r. (II semestr roku szkolnego 2020/2021) 

zapewniła zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla 6 uczniów 

niepełnosprawnych. Wydatki za okres styczeń-czerwiec 2021 r. wyniosły 1 669,07 zł.  

W drugiej połowie 2021 r. (I semestr roku szkolnego 2021/2022) Gmina Czeladź zawarła  
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3 umowy dotyczące zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, 

a wydatki za okres wrzesień-grudzień 2021 r. wyniosły 2 480,97 zł. Łącznie w 2021 r. 

wydatki poniesione przez Gminę Czeladź na zwrot kosztów przewozu wyniosły  

4 150,04 zł. Umowy realizowane i rozliczane były zgodnie z algorytmem opisanym  

w ustawie, tj.: 

koszt = (a - b) *c *  

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. 
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Tab. 17. Zestawienie poniesionych przez Gminę Czeladź kosztów na dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 r. 
 

KOSZT REALIZACJI PRZEZ GMINĘ CZELADŹ  
OBOWIĄZKU PRZEWOZU DZIECI NIEPEŁNOISPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  

W ROKU 2021 

OKERS 
ZWROT KOSZTÓW DOWOZU 

UCZNIÓW 
DOWÓZ UCZNIÓW DO 

INNYCH GMIN 
DOWÓZ UCZNIÓW NA 

TERENIE GMINY CZELADŹ  

I PÓŁROCZE 
(tj. 6 miesięcy roku 

szkolnego 2020/2021, od 
stycznia do czerwca 2021 r.)  

1 669,07 zł 94 551,34 zł 

49 693,85 zł 
II PÓŁROCZE 

(tj. 4 miesiące roku 
szkolnego 2021/2022, od 
września do grudnia 2021 

r.)  

2 480,97 zł 65 779,33 zł 

RAZEM 
(ZA ZADANIE) 

4 150,04 zł 160 330,67 zł 49 693,85 zł 

KOSZT ROCZNY 214 174,56 zł 

 

W 2021 r. Gmina Czeladź na dowóz uczniów do placówek oświatowych oraz na 

zwrot kosztów dowozu uczniów wydała 214 174,56 zł. 

 

10. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 

  

 W roku 2021 w budżecie Gminy Czeladź zaplanowane były wydatki na rzecz 

oświaty na łączną kwotę  43 577 333,01 zł, a wykonane zostały na kwotę  

41 726 374,22 zł, co stanowi 95,75 % oraz wydatki na doskonalenie i dokształcanie 

zawodowe nauczycieli, plan: 120 000,00 zł, którego realizacja wyniosła 91,66 % - 

109 990,79 zł. 

 

Wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty wraz z pochodnymi, zarówno 

nauczycieli, jak i administracji i obsługi (szkoły, przedszkola, stołówki szkolne, świetlice 

szkolne) wyniosły 34 514 402,55 zł. 

Wydatki na media (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz) wyniosły  

1 446 727,40 zł. 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 289 

 

W czeladzkich szkołach i przedszkolach w 2021 roku przeznaczono środki na 

łączną kwotę w wysokości 729 543,41 zł, które zostały przeznaczone za zakup pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek oraz 351 441,97 zł na wyposażenie.  

 

Wydatki na remonty wyniosły 286 308,29 zł, w tym: 

 

• Szkoła Podstawowa nr 1            61 356,03 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 2            54 324,30 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 3            19 579,67 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 4      5 316,04 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 5            53 197,55 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 7      5 445,93 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 1      5 775,35 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 4         14 911,31 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 5         16 194,27 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 7         11 741,83 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 9           5 949,69 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 10    4 908,43 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 11       12 352,04 zł; 

 oraz  15 255,85 zł przeznaczone na remonty w stołówkach szkolnych. 

 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 482 540,54 zł, w tym: 

 

• Szkoła Podstawowa nr 1   187 841,98 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 2   265 683,08 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 3   172 391,75 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 4     89 792,83 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 5     96 099,94 zł; 

• Szkoła Podstawowa nr 7   351 748,96 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 1     11 984,04 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 4     39 238,05 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 5     44 193,90 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 7     11 581,68 zł; 
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• Przedszkole Publiczne nr 9     25 680,00 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 10   61 963,27 zł; 

• Przedszkole Publiczne nr 11   124 341,06 zł. 

 

Na działalność placówek oświatowych Gmina Czeladź otrzymała subwencję 

oświatową w wysokości  17 204 957,00 zł oraz dodatkową kwotę w wysokości  

61 950,00 ze środków rezerwy części oświatowej. 

 

 W 2021 roku Gmina Czeladź otrzymała dotację celową w kwocie 14 000,00 zł na 

zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły 

Podstawowej nr 4 oraz dotację celową w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 3” w kwocie 16 800,00 zł, w tym: 12 000,00 zł dla Szkoły 

Podstawowej nr 1, 1 920,00 zł dla Przedszkola Publicznego nr 5 oraz 2 880,00 zł dla 

Przedszkola Publicznego nr 11. 

11. DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

DOTACJE CELOWE 

 

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

 

 Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na 

dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Podziału 

środków przeznaczonych na dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 Dotacja przedszkolna przekazywana jest na każdego ucznia, który w roku bazowym 

kończy 5 lat lub mniej, korzystającego z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, dla której dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem 

prowadzącym lub rejestrującym. 

 W 2021 roku w budżecie Gminy Czeladź na wszystkie bieżące wydatki  

w czeladzkich przedszkolach publicznych została zaplanowana kwota w wysokości  

12 181 952,97 zł oraz 324 049,03 zł na wydatki inwestycyjne. Na podstawie rocznych 
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sprawozdań z wydatków w 2021 roku, zrealizowane wydatki bieżące wyniosły  

11 712 892,53 zł oraz 318 982,00 zł na wydatki inwestycyjne. Dodatkowo Gmina Czeladź 

w 2021 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 567 086,75 zł na dotację dla niepublicznego 

przedszkola działającego na terenie miasta.  Z budżetu państwa na wsparcie w realizacji 

zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku, gmina Czeladź otrzymała 

dotację w wysokości 1 024 801,57 zł. Powyższe wsparcie finansowe stanowi jedynie 

8,35% poniesionych rocznych wydatków bieżących w czeladzkich przedszkolach 

publicznych oraz środków przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla 

niepublicznych przedszkoli. 

  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników 

 

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe pracodawcom przysługuje dofinansowanie 

z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w formie 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu obejmuje 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego 

do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie  

go do wykonywania określonej pracy może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką 

zawodu i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego 

robotnika. 

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli 

pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona 

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych, a młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej. Obowiązek wypłacania 

dofinansowania spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego pracownika w ramach zadań własnych. 
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 Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 

kwalifikowane jest jako forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych i stanowi tzw. pomoc de minimis. 

 W 2021 roku w Gminie Czeladź w drodze decyzji administracyjnej wypłacono  

3 pracodawcom dofinansowanie na łączną kwotę 10 160,00 zł z tytułu zwrotu kosztów 

kształcenia 3 młodocianych pracowników z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy.  

 

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

 

 Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne  

w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych  

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych  

w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.  

 Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego  w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. O finansowaniu zadań oświatowych zadaniem zleconym  

z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, jest wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki do zajęć 

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki 

do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII.  

Na realizację tego zadania Gmina Czeladź corocznie otrzymuje dotację celową  

z budżetu państwa, udzielaną przez Wojewodę.  

 Dotacja celowa na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 

2017 r. O finansowaniu zadań oświatowych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 24 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 577) w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2021 roku, obejmowała wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki 

lub materiały edukacyjne: 

− dla uczniów klas II, V i VIII – (nowe podręczniki – zgodne z podstawą programową 

oraz numerem dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN), 

− dla uczniów klas I – VIII - na materiały ćwiczeniowe, 
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− dla uczniów klas I-VIII - na refundację kosztów poniesionych w roku poprzednim  

na podręczniki i/lub materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, 

− dla uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, powiększone przez 

pomnożenie ich przez wskaźniki ze względu na rodzaj niepełnosprawności. 

 

Dotacja celowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosiła:  

1. na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości: 

− 90 zł na ucznia – w przypadku klas I - III,  

− 168 zł na ucznia - w przypadku klasy - IV,  

− 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V - VI, 

− 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII - VIII, 

2. na materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów klas I-VIII wynosiła w kwocie  

do wysokości: 

− 50 zł na ucznia – w przypadku klas I - III,  

− 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV - VIII, 

3. na koszty obsługi zadania – 1% przekazanej kwoty dotacji. 

  

W lipcu 2021 roku 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.3111.100.17.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. - 

na kwotę 273 944,52 złotych. 

We wrześniu 2021 roku Gmina Czeladź złożyła aktualizację wniosku o przyznanie 

dotacji celowej. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.100.31.2021 z dnia  

12 października 2021 r. dotacja została zwiększona o kwotę – 241,98 zł. 

 

Dotacja udzielona na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego: 

FBI.3111.100.17.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. na kwotę  273 944,52 zł 

FBI.3111.100.31.2021  z dnia 12 października 2021 r. na kwotę   241,98 zł 
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           ----------------------------          

przyznana kwota dotacji na 2021 r.       274 186,50 zł 

 

 
Tab. 18. Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 roku. 
 

SZKOŁA 
KWOTA PRZYZNANEJ 

DOTACJI 
[zł] 

KWOTA 
WYKORZYSTANEJ 

DOTACJI 
[zł] 

KWOTA 
ZWRÓCONEJ 

DOTACJI 
[zł] 

LICZBA UCZNIÓW 
OBJĘTYCH 
DOTACJĄ 

Szkoła Podstawowa Nr 1 40 590,88 40 580,90 9,98 268 

Szkoła Podstawowa Nr 2 72 390,76 71 496,23 894,53 525 

Szkoła Podstawowa Nr 3 38 942,10 37 919,97 1 022,13 271 

Szkoła Podstawowa Nr 4 21 732,83 21 350,40 382,43 143 

Szkoła Podstawowa Nr 5 46 017,39 44 941,60 1 075,79 345 

Szkoła Podstawowa Nr 7 54 512,54 54 323,07 189,47 409 

RAZEM 274 186,50 270 612,17 3 574,33 1 961 

 
 

Gmina rozliczyła otrzymaną dotację w ustawowym terminie do 31 stycznia 2022 r. 

oraz zwróciła dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 3 574,33 zł (ze względu 

na fakt, że faktyczna liczba uczniów była niższa od przewidywanej na etapie 

wnioskowania o przyznanie środków oraz koszt zakupu podręczników i ćwiczeń był niższy 

od maksymalnej kwoty dotacji).  

Dotacja udzielana jest corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania 

wynoszącym 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, która jest wykorzystywana przez 

szkoły. 

 
Tab. 19. Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 roku przez Gminę Czeladź. 
 

 
DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

 
KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANEJ 

DOTACJA DO 
ZWROTU 

Nr decyzji 
Kwota dotacji 

[zł] 

RAZEM 

[zł] 

Zakup podręczników, 
materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeń 

[zł] 

Obsługa 
zadania 1% 

[zł] 

RAZEM 

[zł] 

Dotacja do 
zwrotu 

[zł] 

FBI.3111.100.17.2021  z dnia 
4 sierpnia 2021 r. 

273 944,52  
274 186,50 

 
268 141,14 

 
2 471,03 

 
270 612,17 

 
3 574,33 

FBI.3111.100.31.2021  z dnia 
12 października 2021 r.   

241,98 

 

Z darmowych podręczników oraz ćwiczeń korzystają wszyscy uczniowie 

czeladzkich szkół podstawowych. Szkoły nieodpłatnie wypożyczają uczniom podręczniki 
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lub materiały edukacyjne oraz przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku 

zwrotu.  

 

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022” realizowany w 2021 r. 

 

 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 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 działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 

W roku szkolnym 2021 pomoc skierowana została do uczniów: 

Pomoc udzielana uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

realizowana w 2021 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 

niepełnosprawności 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 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio  

w pkt 1-6 i 8 

- 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 
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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 2021 roku (na rok szkolny 2021/2022) 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 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio  

w pkt 1-6, 

uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I-III 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III 

pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

II stopnia, klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-III liceum sztuk 

plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum 

sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub 

klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum 

sztuk plastycznych, a także uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa 

odpowiednio w w/w pkt 1-6 i 8 uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy. 

W 2021 roku (na rok szkolny 2021/2022) pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia w zawodach udzielana była uczniom: 

1. słabowidzącym, 

2. niesłyszącym, 
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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 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio  

w pkt 1-6, 

uczęszczającym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej  

w pięcioletnim technikum. 

W 2021 roku (na rok szkolny 2021/2022) 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 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio  

w pkt 1-6, 

uczęszczającym do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I-III 

pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, klas III-VI 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły 

baletowej, klas I-III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum 

plastycznego w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych. 

 W Gminie Czeladź 2021 r. 33 uczniom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 

10 493,06 zł 
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Tab. 20. Podział dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” w 2021 r. 
 

Placówka 
Liczba uczniów 

objętych pomocą 

Wartość udzielonej pomocy 

[zł] 

Zespół Szkół Specjalnych 23 6 990,00 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych 

10 3 503,06 

RAZEM 33 10 493,06 

 

 

„Zielone szkoły” 

  

 Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wycofanie się Biura 

Turystycznego z organizacji wyjazdu na tzw. „Zieloną szkołę”, czeladzkie szkoły 

podstawowe zainteresowane wyjazdem swoich uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

ostatecznie podjęły decyzję o rezygnacji z planowanego wyjazdu.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

Uchwałą Zarządu nr 1166/2021 z dnia 23.07.2021 r. przyjął nowy Regulaminu 

dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW  

w Katowicach, rozszerzając możliwość skorzystania z dofinansowania dla wyjazdów 

śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły” w roku szkolnym 2021/2022, w okresie od września 

do grudnia 2021 r. dla dzieci z klas III szkół podstawowych, a także dla dzieci z klas IV i V 

szkół podstawowych, które nie skorzystały z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach  

w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Dyrektorzy czeladzkich szkół wraz  

z rodzicami uczniów klas objętych dofinansowaniem, nie wyrazili zainteresowania 

wyjazdem w terminie przewidzianym w ww. regulaminie. 

 

Dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

w 2021 roku udzielona dla Gminy Katowice i Gminy Mysłowice. 

 

Dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

udzielana jest na podstawie: 

• art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(obecnie t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), 
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•  § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983 z późn. zm.). 

 

W roku 2021 dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego  

z nauczaniem religii wyniosła łącznie 3 312,42 zł i została udzielona odpowiednio dla: 

➢ Miasta Katowice, za zorganizowanie nauki religii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego dla 1 ucznia szkoły lub przedszkola w kwocie 1 270,26 zł, 

➢ Miasta Mysłowice, za zorganizowanie nauki religii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Mysłowicach dla 1 ucznia szkoły lub przedszkola w kwocie 

2 042,16 zł. 

 

ZWOLNIENIA Z OPŁAT Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

W 2021 r., na podstawie Uchwały Nr XLIX/641/2018 z dnia 21 marca 2018 r. Rady 

Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź,  

na wniosek rodziców, w roku szkolnym 2021/2022, zwolniono:  

• 4 rodziców w całości z opłaty,  

• 10 rodziców w części z opłaty 

za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki. 

 

DOTACJE PODMIOTOWE 

 

Na terenie gminy Czeladź funkcjonowało jedno przedszkole niepubliczne wpisane 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, tj. Niepubliczne Sportowe Przedszkole Bajka 

w Czeladzi Judyta Nowak - 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 
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niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czeladź. 

 Niepubliczne Sportowe Przedszkole  Bajka w Czeladzi Judyta Nowak w 2021 roku 

otrzymało dotację w kwocie 567 086,75 zł, w tym na dzieci posiadające orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego 145 744,46 zł. 

 

ZWROT KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UDZIELONEGO NA 

UCZNIÓW SPOZA GMINY CZELADŹ UCZĘSZCZAJĄCYCH W 2021 ROKU DO 

PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZELADŹ ORAZ 

NA UCZNIÓW Z GMINY CZELADŹ, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ INNE GMINY. 

 

  W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 

27 października 2017 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1930 z poźn. zm.) każda gmina może 

uzyskiwać zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających  

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, a będących mieszkańcami innych 

gmin. 

 Na podstawie ww. art. w roku 2021 Gmina Czeladź uzyskała zwrot kosztów 

wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Czeladź, a będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 

45 525,63 zł, w tym: 

• z Gminy Będzin: 24 275,28 zł, 

• z Gminy Siemianowice Śląskie: 7 525,65 zł, 

• z Gminy Psary: 7 583,16 zł, 

• z Gminy Wojkowice: 5 359,47 zł, 

• z Gminy Sosnowiec: 782,07 zł. 

 

Wydatki na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  

w postaci zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających  

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy, a będących mieszkańcami 

gminy Czeladź w roku 2021 wyniosły 86 815,83 zł, w tym: 

• dla Gminy Będzin: 11 484,70 zł, 
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• dla Gminy Bytom: 21 304,41 zł, 

• dla Gminy Katowice: 6 812,84 zł, 

• dla Gminy Dąbrowa Górnicza: 4 016,10 zł, 

• dla Gminy Sosnowiec: 43 197,78 zł. 

 

ZWROT KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UDZIELONEGO NA 

UCZNIÓW SPOZA GMINY CZELADŹ UCZĘSZCZAJĄCYCH W 2021 ROKU DO 

NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ CZELADŹ ORAZ 

NA UCZNIÓW Z GMINY CZELADŹ, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI DOTOWANYCH PRZEZ INNE GMINY. 

 

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.) dotacja udzielona na uczniów  

z Gminy Czeladź, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez 

sąsiednie gminy wyniosła 359 032,93 zł, w tym: 

• dla Gminy Będzin: 186 121,45 zł, 

• dla Gminy Katowice: 58 573,06 zł, 

• dla Gminy Bytom: 46,82 zł, 

• dla Gminy Sosnowiec: 106 620,28 zł, 

• dla Gminy Dąbrowa Górnicza: 1 435,73 zł, 

• dla Gminy Siemianowice Śląskie: 6 235,59 zł. 

 

Na podstawie ww. art. Gmina Czeladź w roku 2021 uzyskała zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających  

do dotowanego przez gminę Niepublicznego Sportowego Przedszkola Bajka w Czeladzi 

Judyta Nowak, w wysokości 45 320,87 zł, w tym: 

• z Gminy Będzin: 22 988,72 zł, 

• z Gminy Dąbrowa Górnicza: 5 458,44 zł, 

• z Gminy Psary: 8 151,71 zł, 

• z Gminy Sosnowiec: 8 722,00 zł. 
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INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Laboratoria Przyszłości 

 

W oparciu o Uchwałę nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, przyjętej na 

podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Gmina Czeladź pozyskała środki  

w wysokości 603 900,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”. Pozyskane 

środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego: to specyficzna - 

uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego nie będąca ani dotacją, ani subwencją. 

 
Tab. 21. Środki pozyskane w ramach „Laboratoriów Przyszłości” w 2021 r. w podziale  

na poszczególne szkoły. 
 

Lp. Pełna nazwa szkoły 
Liczba uczniów  
wskazanych we 

wniosku 

Kwota  
[zł] 

1 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy 
Łakomik  

267 80 100,00 zł 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 524 157 200,00 zł 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka  270 81 000,00 zł 

4 Szkoła Podstawowa nr 4 143 60 000,00 zł 

5 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej  

345 103 500,00 zł 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia 
Państwa Polskiego 

407 122 100,00 zł 

                                                                                      Razem       603 900,00 zł 
 
Z pozyskanych środków szkoły wydatkowały łącznie w 2021 roku 566 033,65 zł, w tym 

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła 

Podstawowa nr 7 wydatkowały całość pozyskanych środków. Pozostałe środki szkoły 

mogą wydać do 31 sierpnia 2022 roku - Szkoła Podstawowa nr 2 kwotę 17 688,85 zł,  

a Szkoła Podstawowa nr 4 kwotę 20 177,50 zł. 
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Zajęcia wspomagające w 2021 roku 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w 2021 r. szkoły mogły organizować zajęcia 

wspomagające dla chętnych uczniów klas IV-VIII w okresie od 31 maja 2021 r.  

do 24 czerwca 2021 r. (I termin) oraz od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.  

(II termin). 

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną 

ustalał przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających biorąc pod 

uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.  

Uczniowie czeladzkich szkół mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach 

wspomagających z wybranych przedmiotów wyłącznie na terenie szkoły w II terminie. 

Dodatkowe zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności  

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego ujętych 

w ramowych planach nauczania szkoły. Zajęcia organizowane były dla grupy liczącej  

co najmniej 10 uczniów, a wymiar tych zajęć nie mógł przekroczyć (przeliczeniowo)  

10 godzin dla każdego oddziału. 

 
Tab. 22. Informacja z realizacji zajęć wspomagających uczniów zrealizowanych w okresie 

od 2 września do 22 grudnia 2021 r. w czeladzkich szkołach podstawowych. 
 

Szkoła klasa j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka historia geografia fizyka 
RAZEM                                 

ilość godz. 
zrealizowanych 

SP 1 

IV 5 5 - 5 - - - 15 

V 8 6 - 10 - - - 24 

VI 5 4 - 4 - 2 - 15 

VII 20 10 - 2 - - - 32 

VIII 12 5 - 8 - - - 25 

razem 50 30 - 29 - 2 - 111 

SP 2 

IV 10 15 - 15 - - - 40 

V 11 12 - 12 - - - 35 

VI 6 6 - 6 - - - 18 

VII 10 12 12 18 - - - 52 

VIII 18 18 18 23 - - - 77 

razem 55 63 30 74 - - - 222 

SP 3 

IV 5 10 - 5 - - - 20 

V 5 5 - 4 - - - 14 

VI - - - - - - - - 

VII 10 10 - 10 - - - 30 

VIII 5 4 - 5 - - - 14 
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Szkoła klasa j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka historia geografia fizyka 
RAZEM                                 

ilość godz. 
zrealizowanych 

razem 25 29 - 24 - - - 78 

SP 4 

IV 3 3 - 3 - - - 9 

V 3 3 - 3 - - - 9 

VI - - - - - - - - 

VII - - - - - - - - 

VIII 4 4 - 4 - - - 12 

razem 10 10 - 10 - - - 30 

SP 5 

IV - - - 10 - - - 10 

V - 15 - 10 - - - 25 

VI - - - - - - - - 

VII 10 25 - 5 - - - 40 

VIII - 30 - 15 - - - 45 

razem 10 70 - 40 - - - 120 

SP 7 

IV 15 15  -  -  -  -  - 30 

V  -  -  - 15 15  -  - 30 

VI 15  -  -  -  - 15  - 30 

VII 15 15  -  -  - 15  - 45 

VIII 15 15  - 15  -  - 15 60 

razem 60 45 - 30 15 30 15 195 

ogółem: 210 247 30 207 15 32 15 756 

 

Podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie 

kosztów zajęć wspomagających został dokonany na podstawie formularzy wypełnianych 

przez samorządy w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej, na wniosek 

dyrektorów szkół.  

 
Tab. 23. Rozliczenie otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w okresie  
od 2 września do 2021 grudnia 2021 roku. 

 

 
Szkoła 

Przyznana liczba 
godzin do 

realizacji zajęć 
wspomagających 

Środki przyznane 
na dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 
wspomagających 

 
[zł] 

Ilość godz. 
zrealizowanych 

Wykorzystanie 
otrzymanych 

środków 
na prowadzenie 

zajęć 
wspomagających 

[zł] 

Kwota środków 
podlegających 

zwrotowi 
do budżetu jst 

[zł] 

SP 1 165 11 550,00 111 5 602,81 5 947,19 

SP 2 225 15 750,00 222 15 540,00 210,00 

SP 3 150 10 500,00 78 4 851,84 5 648,16 

SP 4 30 2 100,00 30 1 675,19 424,81 

SP 5 120 8 400,00 120 6 733,46 1 666,54 

SP 7 195 13 650,00 195 12 108,27 1 541,73 
RAZEM: 885 61 950,00 756 46 511,57 15 438,43 
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12. ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

12.1. SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

 Ze względu na nadal panującą epidemię, rok 2021 był kolejnym rokiem 

funkcjonowania szkół i przedszkoli uzależnionym od zmieniających się - wraz z rozwojem 

sytuacji epidemiologicznej - procedur, wskazań i odgórnych zaleceń.  

W 2021 r. we wszystkich czeladzkich szkołach podstawowych i publicznych 

przedszkolach funkcjonowanie oraz organizacja wszelkich uroczystości dostosowana była 

do wytycznych rządu czy sanepidu. Organizacja oraz udział uczniów w uroczystościach, 

akcjach, programach, kampaniach, czy projektach dostosowane były do panujących 

warunków epidemicznych i związanych z nimi możliwościami organizacyjnymi. Część 

konkursów organizowana była w formie online. 

Szkoły, w miarę możliwości, pozyskiwały środki pozabudżetowe na realizację 

dodatkowych zadań oraz projektów. Realizowane były również innowacje i programy 

autorskie. 

W ramach działań podjętych w 2021 roku - ze względu na COVID-19 - oraz  

w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 i nauki w trybie 

stacjonarnym dyrektorzy szkół na podstawie złożonych wniosków w Systemie Informacji 

Oświatowej oraz w zależności od liczby uczniów otrzymali sprzęt i środki ochrony osobistej 

ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym m. in.: maseczki, rękawiczki, płyny do 

dezynfekcji, bezdotykowe dozowniki płynu, termometry. 

12.1.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Promocja - 297 

Niepromowanych – 0 

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0 

Nieklasyfikowanych - 0 

Średnia ocen w szkole za rok szkolny: 4,34 

Średnia frekwencja: 87,64 % 
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Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich 

i międzynarodowych: 

• Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych org. Szkoła Matematyki EZO 

Czeladź. 

• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Projekt Znaczka Pocztowego 

"Bądź jak Czesław Słania" pod Honorowym Patronatem Henryka Monkosa Prezesa 

Polskiego Związku Filatelistów. Organizatorem konkursu jest Główna Komisja 

ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów oraz Redakcja 

Miesięcznika "Filatelista". 

• II miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Projekt Znaczka 

Pocztowego "Bądź jak Czesław Słania" pod Honorowym Patronatem Henryka 

Monkosa Prezesa Polskiego Związku Filatelistów. Organizatorem konkursu jest 

Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów oraz 

Redakcja Miesięcznika "Filatelista”. 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Projekt Znaczka 

Pocztowego "Bądź jak Czesław Słania" pod Honorowym Patronatem Henryka 

Monkosa Prezesa Polskiego Związku Filatelistów. Organizatorem konkursu jest 

Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów oraz 

Redakcja Miesięcznika "Filatelista". 

• Tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. 

Projekty realizowane przez szkołę w 2021 r. 

• Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział kl. I w projekcie czytelniczym 

„Czytam sobie! Pierwsza klasa!”. 

• Realizacja projektu „E- wolontariusz”, organizatorem jest stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Lokalnego (31 uczniów z klas 7-8 zostało e-wolontariuszami). 

• Certyfikat projektu „Mediacje i komunikacja bez przemocy” - IEP z Warszawy (udział 

12uczniów z kl.VI-VIII). 

• Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w Dniu Bezpiecznego 

Internetu. 

• Udział klas IV-VIII w projekcie „Jestem SOS”, organizator - Wioski Dziecięce SOS 

.Tematyka dotyczyła empatii, tolerancji i cyberprzemocy - zajęcia w formie online 

prowadzone były w klasach przez przedstawiciela stowarzyszenia. 
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• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – „Ruch rzeźbi umysł: 

sport, zabawa, wychowanie” zajęcia sportowe realizowane w ramach MCKS. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19 

• Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z ofertą wsparcia pedagogiczno-

psychologicznego finansowanego przez MEiN, którzy potrzebują wsparcia  

w zakresie dobrostanu psychicznego w dobie pandemii. 

• Szkolenie Rady Pedagogicznej „Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych. 

Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej”, współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie. 

• Pogadanki klasowe na temat zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania 

pandemii - prezentacja zasad na stronie internetowej. 

• Modyfikacja Programu Wychowawczego-Profilaktycznego pod kątem 

wprowadzenia nowych działań ze względu na COVID-19. 

• Przygotowanie placówki do nauczania zdalnego, stacjonarnego, hybrydowego. 

• Wspieranie psychologiczne uczniów - akcje „Dzień pustej klas”, „Tydzień ulgi”, 

„Pozytywna uwaga”. 

Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość 

• Doposażenie placówki w sprzęt do nauczania zdalnego - zakupiono 10 zestawów 

słuchawek z mikrofonem oraz 2 kamery (łącznie za kwotę1 489,98 zł). 

• Udział klas VI-VIII w XV Edycji Programu InstaLing rozwijającego kompetencje 

językowe. 

• Organizacja szkolenia Rady Pedagogicznej „Narzędzia cyfrowe w edukacji”. 

• Organizacja „stacji nauki” dla uczniów. 

• Wirtualna wycieczka po LO im. Maczka w Katowicach w ramach doradztwa 

zawodowego. 

 

12.1.2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Ilość uczniów – 533 

Klasyfikowanych – 100% uczniów 

Frekwencja: 88,63% (w tym w klasach I - III – 87,85%, w klasach IV – VIII – 89,42%). 
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Promocja – 529 uczniów, tj. 99,25% 

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0 

Średnia ocen – 4,24 

 

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych: 

• III miejsce uczennicy 2C w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKO-

PLASTYCZNYM Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym 

Patronem. 

• II miejsce uczennicy 2C w – Wojewódzkim Konkursie Historyczno- Plastycznym 

„Sukienka dla Maryi i Jej Syna”. 

• II miejsce uczennicy 4B w VII Regionalnym Konkursie Poświęconym Poezji  

ks. Jana Twardowskiego: „Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad 

sobą”. 

• 3 miejsce ucznia w konkursie ekologicznym „Laudato Si’” organizowany przez 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej dla wolontariuszy. 

• Wyróżnienie dla uczennicy w dwudziestej edycji konkursu „Szopka 

bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. 

• 3 miejsce uczennicy w VIII Regionalny Konkurs poświęcony poezji ks. Jana 

Twarowskiego „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”. 

• 1 miejsce uczennicy w kategorii plastycznej - III Rodzinny Konkurs Ekologiczny 

„Bóg podarował nam świat, co zrobię dla jego piękna”. 

• 2 miejsce (laureat) w Olimpusie - Olimpiadzie z matematyki. 

• Wyróżnienie uczennicy w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. 

• 3 miejsce uczennicy w Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych (juniorki do lat 

14). 

• 2 miejsce uczennicy w Półfinałach Mistrzostw Polski w szachach klasycznych 

(juniorki do lat 14). 

• 6 miejsce uczennicy w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich (juniorki do lat 

14). 

• 1 miejsce uczennicy w Pucharze Śląska w szachach szybkich (juniorki do lat 14). 

• 3 miejsce uczennicy w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Juniorek (do lat 14). 

• 1 miejsce uczennicy w Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (juniorzy do lat 14). 
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• I miejsce uczennicy 7b w Konkursie międzynarodowym „Zaprojektuj swojego gryfa” 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „W krainie Gryfa” przy wsparciu Unii 

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 

Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  

w Euroregionie Pomerania). 

• Wyróżnienie ucznia w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”. 

• 4 miejsce ucznia w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w grę w szachy  

w grupie do lat 9. 

• Wojewódzki Konkurs Historyczny – uczennica klasy 8 - przeszła do II etapu. 

• Udział w projekcie społecznościowym Credo, 13 uczniów 4 miejsce w konkurencji 

maraton oraz 2, 4 i 5 miejsce w comiesięcznej lidze. 

• Awans drużyny USCREW - 4 osoby do drugiego etapu astropi - misja laboratorium 

konkurs europejski organizowany przez Europejską agencję kosmiczną + sześć 

drużyn zrealizowało projekt astro PI misja zero. 

• Jedna uczennica klasy VIII przeszła do finału wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego z fizyki. 

Osiągnięcia sportowe (od szczebla wojewódzkiego) 

I-VI 2021r. 

Nauczyciele przygotowywali uczniów do udziału w zawodach organizowanych przez 

Miejski Szkolny Związek Sportowy i Szkolny Związek Sportowy. 

 

Udział w zawodach szkolnych: 

 

Igrzyska Dzieci klasy 4-6 

 

1/4 Finały wojewódzkie 

Nazwa zawodów 

 

Miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe 

dziewcząt 

 

4 
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 Finały wojewódzkie 

Nazwa zawodów 

 

Miejsce 

Szachy drużynowe 2 

Unihokej dziewcząt 3 

Koszykówka 3x3 dziewcząt 7 

Czwórbój LA dziewcząt 10 

Czwórbój LA dziewcząt 10 

Trójbój LA dziewcząt 11 

Trójbój LA chłopców 3 

Trójbój LA chłopców 8 

Koszykówka 3x3 chłopców 3 

Koszykówka chłopców 4 

Unihokej chłopców 5 

 

Igrzyska Młodzieży klasy 7-8 SP 

 

 Finały wojewódzkie 

Nazwa zawodów 

 

Miejsce 

Unihokej dziewcząt 3 

Badminton dziewcząt 4 

Siatkówka dziewcząt 4 

Badminton chłopców 2 

Koszykówka 3x3 4 

Koszykówka chłopców 5-8 

Unihokej chłopców 4 

 

IX-XII 2021 r. 

• II miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym Igrzysk Dzieci o Puchar 

Śląskiego Kuratora Oświaty. 

• II miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty.  
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• I miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim w szachach w ramach Igrzysk Dzieci. 

• I miejsce ćwierćfinale wojewódzkim w szachach w ramach Igrzysk Młodzieży. 

• I miejsce w półfinale wojewódzkim igrzysk dzieci w badmintonie dziewcząt. 

• VI miejsce w finale wojewódzkim igrzysk dzieci w tenisie stołowym dziewcząt. 

• II miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w unihokeju chłopców. 

• VI miejsce w wojewódzkich igrzyskach dzieci w unihokeju dziewcząt. 

• V miejsce w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców. 

• VI miejsce w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt. 

Realizowane w 2021 r. projekty 

• Udział w projekcie badawczym pt. „Zaangażowanie we współpracy - uczeń edukacji 

początkowej w zespołowych formach działań” w ramach współpracy z Instytutem 

Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – projektem objęte zostały klasy 

III szkoły podstawowej.  

• Realizacja projektu pt. "Inside Out" w ramach programu unijnego Erasmus+ (2019 - 

2022). 

• „Młodzi Jałmużnicy” – udział w projekcie dla wolontariuszy zrzeszonych w Szkolnym 

Klubie Wolontariatu mający na celu pomoc osobom potrzebującym oraz wspieranie 

rozwoju i zaangażowania uczniów. 

• Projekt edukacyjny - Uniwersytet dzieci - Ciekawscy drugoklasiści. 

• Akcja edukacyjna - Dzieci Uczą Rodziców. 

• Akcja edukacyjna - Wirusoochrona. 

• Ogólnopolski program - Czyściochowa akademia. 

• Międzynarodowy projekt edukacyjny – Emocja. 

• Akcja edukacyjna - Wspólne śniadanie. 

• Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród 

uczniów klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. 

• Ogólnopolski program edukacyjny „MegaMisja”, podnoszący kompetencje cyfrowe 

uczniów i nauczycieli. 

• Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”, rozwijający umiejętności 

kodowania i podstaw programowania. 

• Wokół twórczości Stanisława Lema - klasy siódme. 

• Spotkania z książką w bibliotece szkolnej - klasy pierwsze. 
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• Wokół Bożego Narodzenia. 

• Projekt "BohaterOn w Twojej Szkole" organizowany przez Fundację Rosa, Fundację 

Sensoria, Fundację Pokolenia Kolumbów. 

• Program Profilaktyki Pozytywnej – „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 

• Program „Świadomość procentuje”. 

• Program Profilaktyki Zintegrowanej „Nawigacja w Każdą Pogodę”. 

• „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020” dla miast i gmin biorących 

udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” - badania miały miejsce  

w październiku i listopadzie 2021 r. 

• Projekt "PoczytajMy" organizowany przez CEO w Warszawie. 

• „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – 

Pamiętamy!” - organizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

• Projekt społecznościowy Credo 13. 

• Projekt etapu astropi - misja laboratorium - konkurs europejski organizowany przez 

Europejską Agencję Kosmiczną. 

• Projekt astro PI misja zero. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19 

• Opracowane i zaktualizowane zostały dokumenty regulujące funkcjonowanie 

placówki w okresie pandemii. 

• Zostały przeprowadzone zebrania dla pracowników administracji i obsługi w celu 

omówienia spraw związanych z zasadami funkcjonowania placówki w okresie 

pandemii. 

• Szkoła dysponuje: maseczkami, termometrami bezdotykowymi, rękawiczkami, 

płynami do dezynfekcji, posiada pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu, izolatorium. 

Każda sala jest wyposażona w środki do dezynfekcji rąk. 

• Uczniowie, pracownicy szkoły zostali poinformowani o konieczności stosowania się 

do reżimu sanitarnego. 

• W klasach 1 -3 – prowadzona była akcja edukacyjna – Wirusoochrona. 

• Psycholog szkolny wysłał rodzicom uczniów klas I-III bajkę dotycząca COVID-19, 

aby w przystępny i zrozumiały sposób mogli przekazać dzieciom, czym jest 

pandemia oraz w jaki sposób z nią walczyć. 
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• Świetlica szkolna funkcjonowała w oparciu o opracowany regulamin na czas 

pandemii. 

• W widocznych miejscach były umieszczone informacje zgodne z wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 

Ministerstwa Zdrowia. 

Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość. 

• Wszyscy nauczyciele byli zobowiązani do prowadzenia lekcji zgodnie z planem  

w oparciu o aplikację Teams. 

• Wychowawcy systematycznie monitorowali realizację obowiązku szkolnego, 

kontaktowali się z rodzicami, pedagogami, innymi nauczycielami. 

• Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania sytuacji w zakresie 

swobodnego dostępu uczniów do Internetu i komputera. Dyrektor szkoły podjął 

decyzję o wypożyczeniu 12 laptopów uczniom oraz 2 laptopy nauczycielom szkoły. 

• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców odbywała się 

stacjonarnie oraz zdalnie. 

• Kontakt z nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywał się poprzez e-dziennik 

Vulcan, telefoniczny, na Platformie Teams, bądź osobisty. 

• Działania wynikające z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego były dostosowane i realizowane w formie online. 

•     Doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane było poprzez e-kursy, szkolenia 

online, webinaria. 

•     Korzystanie przez nauczycieli i pracowników szkoły w okresie pracy zdalnej  

z regulaminów: 

•     Regulamin pracy zdalnej w SP2; 

•     Regulamin korzystania z poczty elektronicznej SP2; 

•     Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej; 

•     Regulamin użytkowania prywatnego sprzętu informatycznego w celu wykonania 

pracy zdalnej.  

• Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „MegaMisja”, podnoszącym 

kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. 

• Przeprowadzono badania ankietowe online dotyczące zdalnego nauczania, 

trudności potrzeb z tym związanych. 
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12.1.3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

                                            

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Promocja – 259 

Niepromowanych – 5 

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 2 

Nieklasyfikowanych -1 

Średnia ocen w szkole za rok szkolny: 4.3 

Średnia frekwencja: 85% 

 

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych: 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY: 

• VI miejsce w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach  

2021 r. w swojej kategorii wiekowej. 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Szlakiem Orlich Gniazd”. 

• Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym „Przyroda w kolorach”. 

• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Niech żyje kolor”. 

• II miejsce w kategorii klas 7-8 III miejsce w kategorii 4-6 w XVII Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim. 

• I miejsce w organizowany przez Teatr Dzieci Zagłębia - Konkursie pt. "Tymoteusz  

i Psiuńcio". 

• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Okiem artysty – Frida”. 

• Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie polonistycznym z elementami grafiki 

komputerowej „Zdolni w zdalnej szkole – jeden dzień online ucznia” pod 

honorowym patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. 

• Udział w konkursie ogólnopolskim „Zaczarowany świat H. Ch Andersena”. 

• Udział uczniów klas VII i VIII w konkursie organizowanym przez CKZiU  

w Sosnowcu „Projekt okładki przewodnika turystycznego dla wybranego regionu 

Polski”. 

• Udział w obcojęzycznym konkursie recytatorskim „Wiosna budzi się do życia”. 
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• Udział w regionalnym etapie konkursu recytatorskiego Mały OKR 2021 online 

(Ogólnopolski Konkurs Recytatorski). 

• Wyróżnienie w kategorii malarstwo, wyróżnienie w kategorii forma przestrzenna, 

wyróżnienie w postaci kwalifikacji prac na wystawę w Ogólnopolskim konkursie 

„Ziemia jest jedna - labirynty świata podwodnego” MDK Śródmieście Wrocław 2021. 

• I miejsce w VI Korczakowskim Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim 

zorganizowanym przez VI LO i. J. Korczaka w Sosnowcu (język włoski). 

• III miejsce w VI Korczakowskim Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim 

zorganizowanym przez VI LO i. J. Korczaka w Sosnowcu (język angielski). 

• Udział w Ogólnopolskim konkursie literackim "Popisz się talentem" zorganizowanym 

przez Nową Erę. 

• Udział w wojewódzkim konkursie plastyczno-fotograficznym „ZWIERZAKI - 

SŁODZIAKI” 2021. 

• 2 x II miejsce i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „W świecie 

książek Waldemara Cichonia”. 

• Udział uczniów, uczęszczających do świetlicy szkolnej, w XIV ogólnopolskim 

konkursie twórczości dziecięcej „My jesteśmy radością” oraz w Ogólnopolskim 

konkursie plastycznym „Ja-Ty-My obywatele Europy”. 

• 3 miejsce w kategorii klas 4-8, miejsce 2 w kategorii klas 1-3 w VII Diecezjalnym 

Konkursie Plastycznym Najpiękniejsza palma wielkanocna. 

• 2 miejsce „Bieg po zieloną gałązkę” Turniej ekologiczny dla klas trzecich pod 

Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego.  

• 3 miejsce „Bieg po zieloną gałązkę” Turniej ekologiczny dla klas trzecich pod 

Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego.  

• Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Ilustracja do dowolnego 

wiersza dla dzieci” - termin zakończenia 28.05. 

• II etap wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii - uzyskany wynik 

ucznia z klasy 7b wskazuje na jego udział w kolejnym trzecim etapie konkursu. 

• Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „Pokaż nam swój język bez 

granic 2021”, zorganizowany przez II L.O. im. E. Plater w Sosnowcu. 

Projekty realizowane przez szkołę w 2021 r.  

• Projekt „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. 

• Uniwersytet Dzieci w Klasie "Matematyka - kto w pracy mierzy, waży i liczy?". 
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• Projekt Edupolis "Czytanie ma moc". 

• Projekt Uniwersytet Dzieci w Klasie „Mali matematycy”. 

• Projekt „Godzina Wychowawcza ze Światem”. 

• Projekt „Dobrze jem ze szkołą na widelcu”. 

• Projekt edukacyjny „Czytamy z klasą lekturki spod chmurki”. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19 

• Bieżąca realizacja zaleceń związanych z Covid-19. 

• Zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń wirusowych, zasad higieny. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia z zastosowaniem zasad zapobiegania 

zarażeniu w ramach zajęć świetlicowych. 

• Organizacja zajęć, wyjść i wyjazdów reintegracyjnych. 

• Działania pedagoga szkolnego i psychologa – wsparcie psychologiczne dla 

uczniów. 

Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość 

• Doposażenie szkoły w komputery, rzutniki, ekrany – w każdej sali lekcyjnej, zakup 

słuchawek z mikrofonami. 

• Udział nauczycieli w szkoleniach i webinariach dotyczących pracy zdalnej. 

• Promocja szkoły w środowisku – filmy na stronie szkoły. 

• Organizowanie imprez i uroczystości w formie zdalnej. 

• Zdalne zebrania z rodzicami i konsultacje, zdalne szkolenia rady pedagogicznej. 

 
 
 
 
 
 

12.1.4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Promocja – 99% (120 uczniów na 121, w tym 1 promocja warunkowa) 

Niepromowany – 1 uczeń  

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0 

Nieklasyfikowany - 1 uczeń 

Średnia ocen w szkole na koniec roku szkolnego: 
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klasy I-III-oceny opisowe 

klasy: IV i VII: śr. 4,12 

Średnia frekwencja: Klasy I-III: 92%, klasa IV i VII: 84% 

 

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich  
i międzynarodowych 

• Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego 

„Bądź, jak Czesław Słania”. 

Projekty realizowane przez szkołę w 2021 r. 

• „Lekki tornister” - Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, klasy I-IV. 

• „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamieni-13 GRUDNIA 1981- 

PAMIĘTAMY!” - Ogólnopolski projekt pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz 

Kuratoriów Oświaty. 

• Lepsza Szkoła, Sesje z plusem - Ogólnopolski projekt edukacyjny badający 

kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej z matematyki. 

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”. 

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”. 

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie „Ciekawskie pierwszaki - 

jak poznawać świat w klasie?”. 

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie „W kosmos z klasą”. 

• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne przygody Gangu Swojaków”. 

• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Świetliczki na tropie zagadek…”, organizowany 

przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”. 

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie „Mistrzowie planowania. 

Jak zrealizować pomysł?”. 

• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” skierowany do 

podopiecznych w świetlicach szkolnych klas I -III, o tematyce ekologicznej 

organizowany przez markę Kubuś. 

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie „Matematyka – kto  

w pracy liczy, mierzy, waży?”. 

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci „Ja w społeczeństwie. Jak mogę 

zmienić świat?”.  

• Ogólnopolski Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci „Jak zrealizować projekt?”. 
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• Ogólnopolski projekt „Filtrujemy dla Bałtyku” pod patronatem Brita.pl realizowany 

we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską 

im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

• Ogólnopolski projekt profilaktyki czerniaka prowadzony przez Studenckie Koła 

Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym 

Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego 

Instytutu Badawczego. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19: 

• Pozyskanie przez szkołę w ramach programu rządowego Ministerstwa Edukacji  

i Nauki i Ministerstwa Zdrowia dyspensera do dezynfekcji rąk i zapasu płynu 

dezynfekującego; stacji mobilnej do dezynfekcji i pomiaru temperatury ciała, 

termometrów oraz naściennych dozowników do dezynfekcji rąk oraz zapasu 

środków ochrony w postaci maseczek oraz rękawic. 

• Zajęcia w klasach na temat zagrożenia związanego z panującą pandemią. 

• Udział uczniów w warsztatach online prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki 

Społecznej w Krakowie organizowanych przez Wydział Edukacji i Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, pt.: „Nowa rzeczywistość w Covidzie - czyli jak 

uzyskać równowagę w czasach pandemii”. 

• Oznakowanie szkoły zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

• Wyposażenie szkoły, w ramach własnego budżetu, w dodatkowe środki 

pozwalające utrzymać i egzekwować reżim sanitarny (środki dezynfekujące, 

dyspenser, dozowniki na płyn dezynfekujący, podajniki na papier, dodatkowa 

odzież chemoochronna, maseczki, rękawiczki, przyłbice, termometr bezdotykowy, 

mini ozonatory, myjka ciśnieniowa). 

• Bieżące aktualizowanie Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. 

• Bieżące aktualizowanie Procedury organizacji pracy w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

• Dostosowanie do wytycznych MEiN, GIS i MZ pracy biblioteki, świetlicy, stołówki 

oraz  tygodniowych planów zajęć z uwzględnieniem higienicznych i bezpiecznych 

warunków nauki zdalnej i stacjonarnej, organizacji przerw śródlekcyjnych, dyżurów 

nauczycieli, korzystania z pracowni informatycznej oraz sali gimnastycznej. 
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• Przeprowadzenie Rad Pedagogicznych, zebrań z Radą Rodziców, Zespołów 

przedmiotowych, szkoleń, warsztatów oraz spotkań wychowawców z rodzicami 

według ustalonego harmonogramu, online na platformie Microsoft Teams. 

• Zakończenie roku szkolnego 2020/2021, rozdanie świadectw z przestrzeganiem 

reżimu sanitarnego. 

• Udział w wojewódzkiej akcji edukacyjno-informacyjnej „Wirusoochrona”. 

• Poszerzanie świadomości uczniów na temat higieny i profilaktyki przed chorobami 

wirusowymi, w tym przed Covid-19. 

Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość 

• Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji 

społecznych w klasie podczas rozmów, zajęć integracyjnych oraz bieżących 

obserwacji. 

• Częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagoga szkolnego z uczniami, uczniów  

z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej 

aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań. 

• Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, aktywne przerwy 

śródlekcyjne. 

• Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów  

w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych  

w czasie nauki zdalnej. 

• Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów - ukierunkowanie głównie na 

działania wspomagające, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów 

sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

• Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem 

związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed 

porażką w grupie rówieśniczej - włączenie się do akcji pt. „Tydzień ulgi”. 

• Bieżąca współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

• Stała współpraca z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

• Zorganizowanie szkoleń dla rodziców, dotyczących spraw wychowawczych, stanów 

emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, 

budowania na nowo relacji interpersonalnych.  
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• Ukończenie cyklu szkoleń przez część kadry pedagogicznej w ramach 

ogólnopolskiego projektu „Lekcja Enter”. 

• Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Ulgi” skierowanej do uczniów 

powracających z nauki zdalnej do zajęć stacjonarnych. 

• Szkolenia online Rady Pedagogicznej - podnoszenie kompetencji nauczycieli  

w zakresie stosowania TIK. 

• Realizacja kształcenia na odległość w klasach I – VIII za pomocą MS Teams. 

• Prowadzenie konsultacji oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych oraz specjalistycznych online na platformie MS Teams. 

• Zebrania online na platformie MS Teams, Rady Pedagogicznej, zespołów 

przedmiotowych, z rodzicami. 

• Doposażenie szkoły w narzędzia do przetwarzania obrazu i głosu (kamery  

i mikrofony). 

• Stworzenie „stacji nauki” dla uczniów, nieposiadających warunków  

do uczestniczenia w lekcjach podczas nauki zdalnej. 

• Kampania profilaktyczna „Depresja - widzę, rozumiem, pomagam.”. 

• Spotkania klas z funkcjonariuszami Policji poszerzająca świadomość uczniów  

o cyberprzemocy oraz odpowiedzialności i konsekwencji działań w Internecie. 

 

12.1.5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Promocja - 314 

Niepromowanych - 5 

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym - 0 

Nieklasyfikowanych - 1 

Średnia ocen w szkole za rok szkolny 2020/2021: 4,52 

Średnia frekwencja: 87 % 

 

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych 

• Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. 

Osiągnięcia sportowe 
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• VI miejsce w Finale Śląskiej Ligi Orlików o Puchar Marszałka Województwa 

Śląskiego. 

• VII miejsce w Wojewódzkim Finale Koszykówki 3x3. 

• III miejsce w Sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim. 

Projekty realizowane przez szkołę w 2021 r. 

• Ogólnopolski Program Edukacyjny "Działaj z ImPETem". 

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”. 

• Ogólnopolski projekt Fundacji Orange Megamisja czyli edukacja cyfrowa w klasach 

1-3, którego honorowym ambasadorem jest Grzegorz Kasdepke. 

• Projekt międzynarodowy Erasmus plus „Eat healthy. Act responsibly”. 

• Międzynarodowy projekt Erasmus plus „Mythomania in Open Air Museums”. 

• Projekty realizowane w ramach zadań Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Czeladzi „Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania” - nauka 

pływania dzieci w klasach I-III, „Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka 

uniwersalna”, „Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz  

z prowadzeniem zespołu mażoretek”. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19 

• Warsztaty psychologiczne online: „Nowa rzeczywistość w Covidzie – czyli jak 

uzyskać równowagę w czasie pandemii”. 

• Warsztaty psychologiczne pt.: Jak radzić sobie z psychicznymi skutkami  

i następstwami pandemii, zorganizowane przez Fundację Wspierania Zasobów 

Ludzkich „Nasze Zagłębie”. 

• Warsztaty psychologiczne pt.: Profilaktyka cyberprzemocy. Cyberprzemoc – jej 

skutki i negatywne konsekwencje. 

• Szkoła wprowadziła procedury zapewniające bezpieczeństwo sanitarne uczniów  

i pracowników oraz została wyposażona w środki ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki, środki dezynfekujące). 

• Przeprowadzono akcje informacyjne dotyczące programu szczepień przeciwko 

Covid-19.  

 

 

 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 322 

 

Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość 

• Nauczyciele wzięli udział w projekcie Lekcja Enter, w ramach którego odbywały się 

szkolenia poświęcone narzędziom interaktywnym wykorzystywanym w nauczaniu 

zdalnym oraz stacjonarnym. 

 

12.1.6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 

 

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021: 

Niepromowanych – 0 

Uczniowie z wydłużonym cyklem edukacyjnym – 0 

Nieklasyfikowanych – 1 

Średnia ocen w szkole – 4,45 

Średnia frekwencja – 90,7% 

 

Sukcesy uczniów w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych: 

• III miejsce w XIV Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej. 

• I miejsce w XVI Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chorzowie. 

• I miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Literaturze „Świat Harrego 

Pottera”. 

• III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym z okazji Dnia Ziemi. 

• I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Informacyjnym 

„Wielkanocna Kartka Świąteczna”. 

• II i III miejsce oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt 

znaczka pocztowego „Bądź jak Czesław Słania”. 

• 2 laureatki konkursu "Jeux Olympiques" zorganizowanego przez Polski Komitet 

Olimpijski (PKOl) i Wydział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji. 

• I miejsce w Regionalnym Konkursie Literackim „Jesienna zaduma”, kategoria 

wiekowa klasy VII-VIII – opowiadanie. 

• III miejsce w konkursie plastyczno-literackim organizowanym przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty oraz Centrum Wolności i Solidarności w ramach projektu 
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edukacyjnego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 

– Pamiętamy”. 

 

Projekty realizowane przez szkołę w 2021 r.  

• Erasmus+ „Toy Stories: portraits of children and their toys around Europe”. 

• Szkoła Myślenia Pozytywnego – „Komunikacja bez przemocy i mediacje”. 

• Ogólnopolski Program Społeczny „Dobrze jemy”. 

• Projekt ekologiczno-edukacyjny „Wszystkie dzieci zbierają elekrośmieci”. 

• Projekt Uniwersytetu Dzieci pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej  

„W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”. 

• „Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki”. 

• Projekt RESA - Réseau des Établissements Scolaires Associés, pod patronatem 

Instytutu Francuskiego oraz Ambasady Francji w Polsce zrzeszający szkoły 

działające w Polsce i angażujące się w nauczanie języka francuskiego oraz 

promocję kultur krajów francuskojęzycznych. 

• „Akademia bezpiecznego Puchatka”. 

• „Bezpiecznie zaprogramowani”. 

• „Lepsza szkoła”. 

• Projekt edukacyjny „Z Detektywem Pozytywką uczymy się pozytywnego myślenia”. 

• Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”. 

• „Kubusiowi przyjaciele natury”. 

• Wojewódzki projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 

1981 - pamiętamy!”. 

• Projekt ekologiczny „Rusz swój tyłek, pomóż pszczołom robić pyłek!” w ramach 

Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz Ogólnopolskiego Programu 

Akademia Liderów. 

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „TO(DZIAŁA)MY! - UNICEF Polska  

i Fundacji Santander Bank. 

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wiem i Działam” – PAH. 

Działania podjęte w 2021 roku ze względu na COVID-19 

• Zakup stacji do dezynfekcji rąk. 

• Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. 
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Przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w 2021 roku związane z kształceniem na 

odległość 

• Zorganizowanie webinarium dla rodziców „Jak wspierać dziecko w powrocie do 

nauki stacjonarnej”. 

• Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Podstawy edukacji zdalnej z elementami 

cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem Microsoft 365”. 

• Udział nauczycieli w cyklu szkoleń na temat narzędzi wykorzystywanych  

w kształceniu na odległość. 

 
 

12.2. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 

 

 W 2021 r. funkcjonowanie przedszkoli uzależnione było od panującej od roku 

pandemii oraz wprowadzanych procedur odnośnie wymagań sanitarnych związanych  

z pandemią COVID-19. 

Dzieci z czeladzkich przedszkoli, w miarę możliwości, uczestniczyły w akcjach, 

kampaniach, uroczystościach, spotkaniach, konkursach oraz warsztatach, z zachowaniem 

norm sanitarnych. 

We wszystkich przedszkolach organizowano cykliczne, w aspekcie rocznym, 

uroczystości, jak np. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata, 

bal karnawałowy, wigilie, jasełka i inne. Ponadto przedszkola uczestniczyły  

w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych. W związku z panującą epidemią 

część uroczystości organizowana była online.  

W ramach działań podjętych w 2021 roku - ze względu na COVID-19 - oraz  

w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w trybie 

stacjonarnym dyrektorzy przedszkoli na podstawie złożonych wniosków na platformie SIO 

oraz w zależności od liczby uczniów otrzymali sprzęt i środki ochrony ze środków 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym m. in.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, 

bezdotykowe dozowniki płynu, termometry. 

W 2021 r. przedszkola funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi ustawami, 

wprowadzanymi na bieżąco Rozporządzeniami Rady Ministrów, Rozporządzeniami 

Ministra Zdrowia, Obwieszczeniami, Decyzjami i Poleceniami Wojewody Śląskiego, Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawach  
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dotyczących m.in. organizacji pracy jednostek podległych wraz z podejmowaniem działań 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

 

Sukcesy dzieci powyżej szczebla wojewódzkiego: 

Przedszkole Publiczne nr 7 

• III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym: „Z rodziną w formie” – 

(organizator Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie). 

• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Polska – miejsce, w którym 

mieszkam” – (organizator Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy). 

Przedszkole Publiczne nr 9  

• Sukces w I i II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej 

wiem”. Przedszkole w projekcie reprezentowały dwa zespoły „Empirki” (grupa 5/6 

latków, zespół zajął 3 miejsce w etapie jesienno-zimowym, oraz Grand Prix w etapie 

wiosennym) oraz „Glosterki” (grupa 6 latków, zespół zajął I miejsce w edycji 

wiosennej). Oba zespoły w roku 2021/2022 rywalizowały w kategorii „Zerówki  

i klasy pierwsze”. 

Przedszkole Publiczne nr 10  

• I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „PLUSZOWY MIŚ”, 

• II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym – „KOLOROWE MOTYLE”,  

• III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „PRZEDSZKOLAK  

W KOSMOSIE”, 

• wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach plastycznych – „MOJA OJCZYZNA”, 

„ZIMOWY PEJZAŻ”, „PANDEMIA OCZAMI DZIECKA”. 

 

Działania podjęte przez przedszkola ze względu na COVID-19: 

 

Przedszkole Publiczne nr 1: 

• Aktualizacja i stosowanie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  

z wystąpieniem COVID-19. 

• Zakup opryskiwacza plecakowego. 

• Zakup płynów dezynfekujących, rękawiczek, termometrów, maseczek, przyłbic - na 

bieżąco, wg potrzeb. 
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Przedszkole Publiczne nr 4: 

• Opracowanie, aktualizowanie i realizowanie na bieżąco Procedury bezpieczeństwa. 

• Wprowadzenie nowego regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci. 

• Wprowadzenie kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć. 

• Udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. 

• Zakup środków dezynfekcyjnych oraz jednorazowego użytku. 

• Ograniczenie przebywania na trenie placówki osób postronnych. 

 

Przedszkole Publiczne nr 5: 

• Bieżąca aktualizacja procedur w związku z COVID-19. 

• Systematyczne doposażanie placówki w środki dezynfekcji, maseczki, fartuchy 

ochronne, w ramach swojego budżetu. 

• Systematyczne ozonowanie sal zajęć. 

 

Przedszkole Publiczne nr 7: 

• Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny 

dezynfekujące), w ramach własnego budżetu. 

• Bieżąca aktualizacja procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki 

w związku z COVID-19. 

• Wpajanie dzieciom dobrych nawyków, przestrzegania zasad higieny osobistej - 

prelekcje, rozmowy, pogadanki na temat zagrożeń. 

• W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwiecień 

2021 r.) zajęcia dla dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola były tak 

konstruowane i udostępniane przez nauczycieli, aby mogły być realizowane różne 

obszary podstawy programowej uwzględniając aktywność ruchową, wiek i etap 

rozwoju dziecka, sytuację rodzinną. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem 

udostępnianych przez nauczycieli materiałów na stronie internetowej przedszkola  

i stronach poszczególnych grup, Facebooka, kontakt e-mailowy, telefoniczny,  

za pomocą komunikatorów (WhatsApp, Messenger).  

• Nauczyciele brali udział w szkoleniach online i w webinariach. Na bieżąco 

zapoznawali się z informacjami publikowanymi na stronie MEiN, MZ, GIS-u  

i Ministerstwa Cyfryzacji przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej. 
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Przedszkole Publiczne nr 9: 

• Na bieżąco informowano rodziców o aktualnej sytuacji zagrożenia COVID-19  

w oparciu o komunikaty publikowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Dąbrowie Górniczej oraz o sytuacji na placówce. 

• Pracownicy przedszkola zostali zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony osobistej, 

ograniczono ryzyko transmisji wirusa poprzez montaż dozowników płynu 

dezynfekującego, w ramach własnego budżetu. 

• Do placówki zakupiono dodatkowy sprzęt i akcesoria do dezynfekcji oraz ochrony 

osobistej (maski, rękawiczki, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji rąk 

oraz powierzchni, sprzęt myjąco-wyparzający: mopy parowe, urządzenia do 

dezynfekcji rąk oraz art. chemiczne). 

• W przedszkolu na bieżąco aktualizowano wytyczne dotyczące postępowania 

podczas zagrożenia koronawirusem. 

• Stosując system pracy zdalnej zapewniono należytą i nieprzerwaną realizację 

zadań. 

 

Przedszkole Publiczne nr 10: 

• Aktualizowanie wcześniej przygotowanych procedur w porozumieniu z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej.  

• Przypomnienie rodzicom/ prawnym opiekunom obowiązujących procedur, 

wytycznych. 

• Rozmowy, pogadanki z dziećmi na temat konieczności częstego mycia rąk, 

zachowania odpowiedniego dystansu, zakrywania ust i nosa podczas kichania  

i kaszlu. 

• Zwracanie szczególnej uwagi na przyprowadzanie dzieci do przedszkola bez 

objawów chorobowych. 

• Ograniczenie do minimum wejść na placówkę osób trzecich.  

• Podpisanie stosownych oświadczeń przez rodziców dotyczących akceptacji 

wytycznych, procedur w związku z COVID-19. 
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• Zakup środków do dezynfekcji rąk, powierzchni, rękawiczek jednorazowych, 

maseczek i innych środków ochrony, w ramach budżetu. 

• Wysyłanie drogą elektroniczną przez nauczycieli do rodziców treści programowych 

z zakresu realizacji podstawy programowej.  

• Współpraca z rodzicami drogą elektroniczną poprzez emaile grupowe, telefoniczne 

rozmowy, stronę internetową placówki, profil przedszkola na Facebooku.  

• Organizacja posiedzeń Rady Pedagogicznej zgodnie z ich harmonogramem online 

za pośrednictwem komunikatora "Skype". 

Przedszkole Publiczne nr 11: 

• Aktualizowanie Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 - na bieżąco 

dostosowywanie do zmieniających się przepisów. 

• Funkcjonowanie Przedszkola zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 

• Rejestrowanie wejść na teren przedszkola. 

• Ścisła współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

• Zakres treści podstawy programowej rozszerzony został o tematykę związaną  

ze zdrowiem, głownie z zagadnieniem związanym z ochroną zdrowia w związku  

z pandemią koronawirusa. Dzieci zapoznały się z tematem roznoszenia zarazków, 

wdrażane są do stosowania zasad ochrony zdrowia, poprzez np. zakrywanie ust  

i nosa maseczką, systematyczne mycie rąk oraz dbanie o własne zdrowie.  

• Realizacja przez nauczycieli zadań z wykorzystaniem środków IT. 

• Nauczyciele podejmowali różne, w tym online, formy doskonalenia zawodowego. 

 

 

 

23. Działalność kulturalna w roku 2021. 
 

 W roku 2021 ze względu na trwającą wciąż pandemię COVID-19 działalność 

kulturalna prowadzona przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 

ulec musiała pewnym zmianom zależnym od stopnia nasilenia pandemii. W pierwszej 

połowie roku wszelkie działania kulturalne zostały mocno ograniczone. Nie była możliwa 

realizacja koncertu plenerowego organizowanego w ramach Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, jednak Wydział pomyślnie przeprowadził zbiórkę poprzez wirtualną 

puszkę oraz prowadząc akcję licytacji za pośrednictwem portalu allegro.pl. Łącznie udało 

się zasilić konto WOŚP kwotą 14 263,50  zł. 
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 Największe imprezy miejskie z powodów ograniczeń pandemicznych przeniesione 

zostały na sierpień i wrzesień, kiedy to w porozumieniu z artystami zaangażowanymi 

jeszcze w 2020 roku udało się ustalić dogodne dla wszystkich stron terminy umożliwiające 

organizację koncertów. 

 

 Uroczystości pomnikowe obchodzone w pierwszym i drugim kwartale 2021 także 

zostały ograniczone do symbolicznego złożenia kwiatów przez delegację władz miasta. 

 

  

 Pierwszym od czasu wystąpienia pandemii większym wydarzeniem plenerowym 

było otwarcie 

w dniu 29 maja nowego punktu przesiadkowego (Dworzec Czeladź) połączone z akcją 

promującą czeladzkie ścieżki rowerowe. 

  

 Kolejnym wydarzeniem plenerowym było otwarcie czeladzkiej „Wodnej Strefy 

Relaksu” w dniu 25 czerwca. 

 

 W miesiącach letnich możliwa była organizacja największych cyklicznych imprez 

organizowanych przez Miasto Czeladź. Dni Czeladzi 2021 można było zrealizować w 

dniach 28 i 29 sierpnia 2021 r. Impreza przyciągnęła do Parku Grabek licznych 

mieszkańców Czeladzi jak również miast ościennych, którzy mogli posłuchać takich 

gwiazd jak Kult, Nocny Kochanek, Brathanki czy Bitamina. Dla miłośników kabaretowych 

spotkań przygotowano występy kabaretów Paranienormalni i Kałasznikof. 

  

 Wrzesień 2021 upłynął pod znakiem dwóch dużych wydarzeń muzyczno-

rozrywkowych. Pierwszym z nich był organizowany cyklicznie od wielu lat i nierozerwalnie 

kojarzony z naszym miastem Festiwal Ave Maria. Tym razem od 16 do 18 września dla 

mieszkańców przygotowano następujące koncerty: 

- 16 września 2021 r. - Turniej Tenorów im. Paprockiego w Kościele pw. Św. Stanisława w 

Czeladzi 

- 17 września 2021 r. - Trio ViolLadies w „Kopalni Kultury” 

- 18 września 2021 r. - koncert zespołu Enej na czeladzkim Rynku. 

 Drugą zasługującą na szczególną uwagę wrześniową imprezą było otwarcie nowo 

wyremontowanej kamienicy Konarzewskich na czeladzkim Rynku połączone z koncertem 

projektu muzycznego „Czeladź Śpiewa” oraz pokazem laserowym i mappingiem na 

budynku przy Rynku w Czeladzi. 

 

 W grudniu roku 2021 przygotowane zostały atrakcje mikołajkowe przy „Wiosce Św. 

Mikołaja” 

w Parku Kościuszki. Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w skali całego kraju na 

przestrzeni grudnia 

i idące za tym zalecenia Ministerstwa Zdrowia skłoniły władzę miasta do rezygnacji z 

organizacji Jarmarku Świątecznego i Sylwestra na Rynku. 
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Wykaz imprez i uroczystości zorganizowanych w roku 2021: 

 

Styczeń 

13.01.2021 r. - 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zbiórka i licytacje drogą 

elektroniczną 

22.01.2021 r. - 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 

28.01.2021 r. - 76. rocznica wyzwolenia Czeladzi 

 

 

Luty 

19.02.2021 r. - obchody 76. rocznicy powrotu czeladzkich dzieci z niemieckiego obozu 

w Potulicach 

 

Marzec 

01.03.2021 r. - obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 

Kwiecień 

10.04.2021 r. - obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej 

13.04.2021 r. - obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

 

Maj 

03.05.2021 r. - Święto Konstytucji 3 Maja – kościół pw. św. Stanisława, Plac Konstytucji 

08.05.2021 r. - 76. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 

29.05.2021 r. - otwarcie dworca w Czeladzi i impreza promująca czeladzkie ścieżki 

rowerowe 

 

Czerwiec 

25.06.2021 r. - otwarcie czeladzkiej „Strefy Wodnego Relaksu” w Parku Grabek                           

 

Lipiec 

- 

Sierpień 

28 - 29.08.2021 r. - Dni Czeladzi 2021 
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Wrzesień 

1.09.2021 r. - obchody 82. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 

16 - 18.09.2021 r. - XXII Festiwal Ave Maria w Czeladzi 

19.09.2021 r. - otwarcie Kamienicy Konarzewskich zwieńczone pokazem laserowym 

27.09.2021 r. - obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego oraz rocznicy powstania 

Szarych Szeregów 

 

Październik 

15.10.2021 r. - gala wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Czeladź "Pierścieni Saturna" w 

„Kopalni Kultury” 

 

Listopad 

10.11.2021 r. - współorganizacja ceremonii odsłonięcia repliki obelisku poświęconego 

żołnierzom poległym na polach pod kopalnią „Saturn” w potyczce z 

Niemcami w dniu 10 marca 1919 roku 

11.11.2021 r. - organizacja obchodów Święta Niepodległości - kościół pw. św. Stanisława, 

Plac Konstytucji 

21.11.2021 r. - współorganizacja IV Ogólnopolskiego Turniej Tańca Towarzyskiego 

 

Grudzień 

04.12.2021 r. - współorganizacja imprezy barbórkowej w „Kopalni Kultury” 

05.12.2021 r. - Mikołajki w Parku Kościuszki 

29.12.2021 r. - 81. rocznica wybuchu w łaźni miejskiej 

 

 Ze sprawozdania finansowego Wydziału Promocji Miasta, Kultury i 

Współpracy z Zagranicą wynika, że w 2021 na działania promocyjne wydano 440 559,48 

zł, a na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego 1 103 497,84 zł. 

 

 W 2021 roku w Czeladzi działały następujące instytucje kultury: Muzeum 

Saturn i Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, a także Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Marii Nogajowej oraz działająca w jej strukturach Kopalnia Kultury. Każda z instytucji 

sporządziła coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej. 

Na pracę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w 2021 roku  

w znacznym stopniu wpłynęła pandemia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia do 

czerwca ograniczono pracę czytelni w filiach poprzez wyłączenie z użytku stanowisk 

komputerowych oraz brak możliwości czytania prasy na miejscu. Mając jednak na 

względzie potrzeby czytelników, wypożyczano czasopisma i dzienniki do domu. 

Pandemia wpłynęła również na liczbę i formę wydarzeń organizowanych 

przez Bibliotekę, znacznie ograniczając prowadzenie spotkań czytelniczych dla 

wszystkich grup czytelników. W Kopalni Kultury (która jest jednostką organizacyjną 

biblioteki) kilkakrotnie zmieniano terminy koncertów i spektakli lub odwoływano je, 

a przegląd Czeladzkie Talenty odbył się w formie online. 

Mimo tych niesprzyjających warunków, MBP w Czeladzi może się pochwalić 

sukcesami. W grudniu 2021 podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Modernizacja budynku 

Miejskiej Biblioteki Głównej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz  

z montażem windy” w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 

2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Kwota 

dofinansowania wynosi 995 tys. zł. Dzięki grantowi biblioteka przeprowadzi remont 

budynku centrali i dostosuje go do współczesnych standardów obiektów 

użyteczności publicznej m.in. poprzez montaż windy. Ponadto zmieni się aranżacja 

budynku, co zwiększy atrakcyjność biblioteki i pozytywnie wpłynie na jej wizerunek. 

W 2021 roku Biblioteka zakwalifikowała się do 4. Rundy Programu Rozwoju 

Bibliotek. Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka otrzymała laptop, tablet i kamerę 

internetową. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 333 

 

Fundacji Wolności, prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. 

MBP przyłączyła się również do projektu „Nie siedź-sieciuj” Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Za swą aktywność oraz udział w akcjach 

ogólnopolskich Biblioteka otrzymała następujące nagrody i podziękowania: 

wyróżnienie w konkursie na najciekawsze i wyjątkowe wydarzenia zorganizowane 

w ramach tegorocznej edycji Nocy Bibliotek przez organizatora tejże 

• ogólnopolskiej imprezy i firmę Platon zajmującą się dystrybucją książek. W nagrodę 

Biblioteka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz zestaw książek związanych z 

hasłem tegorocznej akcji Czytanie wzmacnia, 

• list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z podziękowaniami za udział 

i współtworzenie Narodowego Czytania, 

• certyfikat Instytutu Książki za udział i koordynację projektu Mała książka – wielki 

człowiek, 

• dyplom od Muzeum Żydów Polskich POLIN za udział w Akcji Żonkile, 

upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie, 

• dyplom za udział w Tygodniu Kodowania CodeWeek 2021, 

• dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na 

Wspólne Czytanie". Wraz z dyplomem otrzymaliśmy pięknie wydane książki oraz 

papierowy teatrzyk kamishibai. 

W maju 2021 r. w Centrum Przesiadkowym Dworzec Czeladź uruchomiono 

punkt bookcrossingowy St@cja KULTURALNY PASAŻER. Lokal wyposażono 

w regały na książki, 2 stanowiska komputerowe oraz stolik  

z 4 krzesłami. Dzięki temu osoby oczekujące na tramwaj lub autobus mają 

możliwość przejrzenia prasy kolorowej oraz skorzystania z komputera. 

W 2021 roku Biblioteka zakupiła komputery, projektor multimedialny wraz z 

ekranem, tablicę magnetyczną, niszczarkę do dokumentów, regały naścienne oraz 

dwustronne na książki, komplet mebli (stoły, krzesła) na łączną kwotę 20 253,26 zł. 

Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się 

bestsellery, uzupełniano zaczytane lub brakujące tytuły lektur. 
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Zakup nowości 

Opis Liczba  
woluminów 

Wartość w zł 

Przybytki zbiorów Biblioteki w 2021 roku,  
w tym: 

 

3.922 

 

95.743,16 

* zbiory książkowe: 3.826 90.798,00 

Zakup ogółem 2.632 63.155,97 

- zakup ze środków samorządowych 1.467 35.495,87 

- darowizny gotówkowe 188 4.884,50 

- odkupione za zagubione 29 588,92 

- dotacja MKiDN 948 22.186,68 

Dary rzeczowe 1.194 27.642,03 

zbiory specjalne 96 4.945,16 

Zakup ogółem 65 1.275,16 

- ze środków samorządowych 
wydawnictwa multimedialne 

27 503,04 

- dotacja Ministerstwa Kultury 
wydawnictwa multimedialne 

37 751,32 

- odkupione za zagubione 1 20,80 

Dary ogółem 31 3670,00 

- zbiory specjalne 30 3.650,00 

- wydawnictwa multimedialne 1 20,00 

Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 24,00 zł. 

Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 23,89 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 
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2021 3.922 95.743,16 zł 

Liczba nowych zbiorów książkowych i wielkość wydatków na poszczególne agendy 

Biblioteki w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

Agenda 
 

Zakup 
liczba woluminów 
i wartość 

Dary rzeczowe  
liczba woluminów 
i wartość 

Ogółem 
(łącznie zakup i dary 
rzeczowe) 
liczba woluminów 
i wartość 

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych 

783 wol. 
20.041,80 zł. 

184 wol.  
5.571,67 zł. 

967 wol. 
25.613,47 zł. 

Czytelnia Naukowa 5 wol.  
177,25 zł. 

11 wol. 
354,00 zł. 

16 wol. 
531,25 zł. 

Oddział dla Dzieci i 
Młodz. 

345 wol. 
7.073,63 zł. 

112 wol. 
2.144,00 zł. 

457 wol. 
9.217,63 zł. 

RAZEM  
Biblioteka Główna 

1.133 wol. 
27.292,68 zł 

307 wol. 
8.069,67 zł 

1.440 wol. 
35.362,35 zł 

Filia nr 1 429 wol. 
9.981,45 zł 

448 wol. 
10.450,38 zł. 

877 wol. 
20.431,83 zł. 

Filia nr 2 648 wol. 
16.034,63 zł 

394 wol. 
8.232,98 zł. 

1.042 wol. 
24.267,61 zł. 

Filia nr 5 422 wol. 
9.847,21 zł. 

45 wol. 
889,00 zł. 

467 wol. 
10.736,21 zł. 

RAZEM 2.632 wol. 
63.155,97 zł. 

1.194 wol. 
27.642,03 zł. 

3.826 wol.  
90.798,00 zł. 

 

Struktura zakupionych zbiorów przedstawia się następująco: 

Rodzaj literatury Liczba woluminów Odsetek 

literatura piękna dla dorosłych 2.324 60,74 

literatura piękna dla dzieci 890 23,26 

literatura popularnonaukowa 612 16,00 

RAZEM 3826 100 

 

Struktura księgozbioru:  

Na dzień 31.12.2021 r. książkowe zbiory biblioteczne liczyły 144.232 wol. z tego:  

Rodzaj literatury Liczba woluminów Odsetek 

literatura piękna dla dorosłych 65.49 45,41 

literatura piękna dla dzieci 31.303 21,70 

literatura popularnonaukowa 47.438 32,89 
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RAZEM 144.232 100 

Na 1 mieszkańca Czeladzi przypada 4,99 wol. 

Na 1 czytelnika przypada 34,34 wol. 

Czytelnictwo dorosłych 

W ciągu 2021 r. placówki biblioteczne zarejestrowały 4 200 czytelników (o 

606 mniej niż w 2020 r. - spadek o 12,6%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 14,53 

czytelników na 100 mieszkańców. Należy podkreślić, że od kilkunastu lat Czeladź 

odnotowuje spadek liczby mieszkańców: w 2006 r. było ich 34.156 

a w 2021 – już 28.907, czyli nastąpił spadek o 15% (według danych Urzędu 

Miasta). Spadek liczby czytelników wynika także pośrednio z regulacji prawnych 

związanych z pandemią. 

Bibliotekę odwiedziły ogółem: 54 884 osoby (o 3.640 osób więcej niż w 2020 r.), z 

tego: 

− wypożyczalnie 48.637 osób 

− czytelnie 6.247 osób. 

Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 13,07 razy w 

ciągu roku. Średnio dziennie wszystkie agendy biblioteczne odwiedziło 205,6 

czytelników (statystycznie 51,4 odwiedzających na każdej placówce). 

W 2021 r. Biblioteka była otwarta dla czytelników przez 267 dni. 

Wypożyczono ogółem: 124 438 wol. książek (o 6.631 więcej niż w 2020 r.), w tym: 

− wypożyczalnie – 123 202 

− czytelnie – 1 236. 

Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 29,63 książki, a liczba wypożyczeń na 

100 mieszkańców wyniosła 430,48 wol. 

Odwiedzający czytelnie: 

− uzyskali 5 873 informacji (o 751 więcej niż w 2020 r.) 

− skorzystali z 5 569 egz. czasopism (o 304 mniej niż w 2020 r.) 

− z dostępu do internetu skorzystało 1 012 osób (o 151 więcej niż  

w 2020 roku). 
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W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano spadek czytelników 

zarejestrowanych, natomiast pozostałe elementy charakteryzujące czytelnictwo  

wykazują znaczące tendencje wzrostowe. 

Na zewnątrz budynku Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej nadal 

funkcjonuje wrzutnia. Służy ona do zwracania materiałów bibliotecznych poza 

godzinami otwarcia dla czytelników. W dalszym ciągu wydawane są bezpłatne kody 

do serwisu Legimi. 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. Biblioteka 

podpisała umowę z serwisem Legimi na rok i zapłaciła za dostęp do jego zasobów 

z własnych środków budżetowych. Natomiast od września 2021 roku czeladzka 

książnica korzysta z bezpłatnego dostępu do serwisu Legimi dla 25 użytkowników 

za pośrednictwem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Województwa 

Śląskiego. Przyznany nam miesięczny limit kodów z tego projektu póki co jest dla 

nas wystarczający i zaspokaja potrzeby naszej placówki. 

W 2021 roku MBP kontynuowała prowadzenie strony internetowej zgodnie 

ze standardem WCAG.2.1. Dzięki temu ze strony mogą korzystać osoby z 

dysfunkcjami wzroku, w tym niewidzące i niedowidzące. Strona internetowa MBP 

dostosowana jest do współpracy z programami czytającymi treści stron www. 

W kwietniu 2021 roku MBP przystąpiła do nowej usługi dostępu do Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) Academica, utworzonej przez 

Bibliotekę Narodową. Academica umożliwia bezpłatny dostęp do ponad 3,5 miliona 

publikacji. Terminal do korzystania z zasobów tej Cyfrowej Wypożyczalni znajduje 

się w Czytelni Naukowej. 

Pomimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej wszystkie 

placówki biblioteczne z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych 

podejmowały inicjatywy, w których przenikały się działania kulturalne, informacyjne, 

edukacyjne, rozrywkowe i społeczne. Organizowano wystawy, spotkania autorskie, 

lekcje biblioteczne, różnorodne warsztaty, włączano się w akcje ogólnopolskie 

(m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Żonkile, Mała książka – wielki człowiek, 

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek) i regionalne 

(różnorodne akcje charytatywne). 
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Łącznie W 2021 roku  MBP zorganizowała 182 wydarzenia, w tym 21 online, 

w których uczestniczyły 1 962 osoby. 

Kopalnia Kultury 

Kopalnia Kultury – dział Biblioteki zajmujący się promocją i organizacją 

imprez kulturalnych, w tym promujących czytelnictwo i kulturę słowa, rozpoczął 

swoją działalność 02.01.2017 r. Głównym celem działania Kopalni jest organizacja 

wydarzeń dla lokalnej społeczności. 

Rok 2021 był trudnym rokiem ze względu na sytuację pandemiczną 

panującą w kraju. Od początku roku do 14 lutego działalność instytucji kultury była 

zawieszona, w połowie lutego (z ograniczeniami 50% udziału publiczności) 

wznowiono działalność, natomiast od 20 marca do 29 maja  nastąpiło ponowne 

zamknięcie wszystkich instytucji kultury, w tym czeladzkiej Kopalni Kultury.  

W czerwcu nastąpiło otwarcie z obostrzeniami 50% udziału publiczności, a pod 

koniec czerwca 70%, od 15 grudnia maksymalnie 30% obłożenia przez osoby 

niezaszczepione. Stąd działania instytucji w 2021 roku w ograniczonym zakresie 

obejmowały organizację koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych dla 

dzieci i dorosłych oraz wykładów i zajęć dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Czeladzi. Ponadto w Sali Widowiskowej Kopalni Kultury odbywały się 

różnego rodzaju uroczystości organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne. 

Prowadzona była także działalność edukacyjna dla najmłodszych: zajęcia 

umuzykalniające i warsztaty teatralne. 

W roku 2021 z kina Kopalni Kultury skorzystało łącznie 3 293 osoby.  

W organizowanych przez Kopalnię Kultury  260  wydarzeniach kulturalnych,  

w tym 10 koncertach muzycznych, uczestniczyły łącznie 10 903 osoby. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi jest przede wszystkim 

edukacja, możliwość rozwoju zainteresowań, inspiracja do podejmowania nowych 

wyzwań, aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród 

czeladzkich seniorów. Oferta nasza skierowana jest do osób  

w kategorii wiekowej 50+. 
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Rok kalendarzowy 2021 był podzielony na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

na dwa semestry: semestr letni roku akademickiego 2020/2021 i semestr zimowy 

roku akademickiego 2021/2022. W semestrze letnim roku akademickiego 

2020/2021 liczba zapisanych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi 

wynosiła 337 osób. W roku akademickim 2021/2022 zmalała do 300 osób. 

Przyczyn owego spadku należy upatrywać w ogłoszonym w Polsce stanie 

zagrożenia epidemicznego, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

trwa nieprzerwanie od 20 marca 2020 r. Jednak wszelkie działania mające na celu 

poszerzanie oferty oraz dostosowanie jej do potrzeb i zainteresowań seniorów, 

nawet w tak specyficznym i trudnym czasie, pozwala sądzić, iż liczba osób 

zainteresowanych będzie stale wzrastać – tak, jak miało to miejsce  

w poprzednich latach. 

W roku 2021 w ramach zajęć i wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Czeladzi odbyło się 337 spotkań, w których wzięło udział 

łącznie 4 957 osób. 

W roku sprawozdawczym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Czeladzi mieli możliwość wzięcia udziału w 50 wykładach (z czego 26 odbyło się 

online) przygotowanych przez naszego partnera Akademię WSB  

w Dąbrowie Górniczej. 

Poza wykładami słuchacze UTW mieli możliwość uczestniczenia  

w dodatkowych 21 warsztatach (z czego 18 odbyło się online) zaproponowanych i 

zorganizowanych przez koordynatora. Były to m.in. warsztaty rękodzieła, nauki 

szycia na maszynie, kulinarne, stolarskie, kompetencji cyfrowych, fotograficzne, 

ekologiczne. 
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Sprawozdanie z działalności Muzeum Saturn 
w 2021 roku 

 
Muzeum Saturn w Czeladzi zostało powołane do życia mocą uchwały Rady 

Miejskiej 30 października 2008 roku, natomiast oficjalnie otworzyło swe podwoje w dniu 1 
marca 2009 roku. Od momentu powstania siedzibą Muzeum jest tzw. Pałac pod Filarami 
przy ul. Dehnelów 10. W 2016 roku Muzeum wzbogaciło się o drugi obiekt, dawną 
elektrownię kopalni „Saturn”, gdzie działa Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 

Do głównych zadań Muzeów, oprócz bieżącej działalności administracyjno-
organizacyjnej, należy gromadzenie eksponatów z zakresu szeroko pojętej historii miasta, 
katalogowanie i opracowywanie naukowe materiałów źródłowych, prowadzenie oraz 
uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów, przechowywanie zbiorów w 
warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo, prowadzenie prac naukowo-
badawczych, organizowanie wystaw czasowych, przygotowywanie i publikacje katalogów, 
przewodników wystaw, wydawnictw naukowych oraz popularno-naukowych udostępnianie 
zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych, jak też 
edukacyjnych, realizowanie kwerend, tworzenie programów, projektów a także wniosków 
aplikacyjnych służących poszukiwaniu zewnętrznych środków na działalność 
merytoryczną. Ponadto dział Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zajmuje się sztuką 
najnowszą oraz pokrewnymi jej dziedzinami.  

Oprócz podstawowej działalności Muzeum Saturn zabiega również niestrudzenie o 
postrzeganie placówki w przestrzeni miejskiej jako centrum naukowego. Temu celowi 
służy prowadzenie wewnętrznej biblioteki muzealnej gromadzącej zbiory biblioteczne pod 
kątem przydatności do prowadzenia badań naukowych i celów wystawienniczych, 
działalność wydawnicza, realizacja i współrealizacja projektów badawczych, działalność 
popularyzatorsko-edukacyjna (np. konkursy, lekcje muzealne, wykłady) oraz realizacja 
działań mających na celu ochronę elementów dziedzictwa kulturowego obecnego w 
przestrzeni miejskiej.   

Rok 2021 był kolejnym już szczególnym okresem w historii zarówno Muzeum 
Saturn jak i wszystkich placówek kulturalnych w Polsce, z powodu epidemii wirusa SARS-
COV19. Wymusiła  ona czasowe zamknięcie wszystkich instytucji kulturalnych (w 
przypadku Muzeum Saturn był to styczeń oraz okres od 27 marca do 3 maja), a także z 
uwagi na obowiązujący reżim sanitarny, zdecydowane ograniczyła ich działalności. Miało 
to widoczne konsekwencje zarówno w kwestii liczby zwiedzających jak i ilości 
zorganizowanych imprez.  
 
Część I 
Muzeum Saturn 

I. Frekwencja: 3111 osób 

II. Wystawy: 

1. Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją sowiecką 1920 (wystawa 

własna); 

2. Obraz Czeladzi ulicami malowany (wystawa własna); 

3. Igłą i nicią. Klasyki malarstwa w interpretacji Elżbiety Pięty; 
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4. Sztuka starych mistrzów – wystawa grafiki największych artystów 

europejskich od renesansu po klasycyzm wypożyczona ze zbiorów 

prywatnego kolekcjonera, Dariusza Matyjasa; 

5. Generał Haller i jego żołnierze (wystawa wypożyczona z Muzeum X 

Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w 

Warszawie); 

6. Stan wojenny. Represje wobec czeladzkich działaczy opozycji 

antykomunistycznej (wystawa własna). 

Ponadto Muzeum udostępniło ekspozycje własne do zwiedzania na „wolnym powietrzu”  
1. Odzyskany pomnik – prezentowana w sąsiedztwie nowego pomnika przy ul. 

Katowickiej 
2. Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją sowiecką 1920 (wystawa 

własna) prezentowana na Placu Vianney`a na Piaskach. 

W 2021 roku Muzeum Saturn udostępniło jedną wystawę własną do zwiedzania w innej 
placówce: 

Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją sowiecką 1920 – wypożyczone 
do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w 
Warszawie. 

 
III. Wykłady, prelekcje, promocje książek 

 
- „Staropolskie polowania na czarownice” – wykład dr Alicji Zdziechiewicz (1.10.) 
- „Generał Haller i jego żołnierze” – wykład Jana Engelgarda z Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie (5.11.) 
-„Kiedy węgiel był zielony” – wykład pracownika Państwowego Instytutu 
Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Górnośląski im. 
Stanisława Doktorowicza Hrebnickiego w Sosnowcu w ramach „Barbórki na Saturnie 
(3.12.) 
- „Stan wojenny `81” – prelekcja prof. Dariusza Nawrota z Uniwersytetu Śląskiego 
(10.12.). 

 
 

IV. Imprezy okazjonalne 

 
1. Noc Muzeów 

W ramach dziesiątej edycji Nocy Muzeów, która odbyła się 4 września, udostępniano 
do zwiedzania wystawę „Sztuka Starych Mistrzów” prezentującą grafiki największych 
światowych artystów XVI-XIX wieku m.in. Rafaela, Dürera, Rembrandta, Rubensa, 
Canaletta, Bartolozziego, Chodowieckiego, Piranesiego, Płońskiego, Goyi. Program 
imprezy obejmował: wykład Marty Wakuły-Mac – absolwentki Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Jana Bosaka – absolwenta Wydziału 
Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zajmującego się grafiką warsztatową, 
malarstwem i rysunkiem przybliżający historię i praktyczną stronę powstawania grafiki 
– druku wklęsłego i wypukłego; dwie tury warsztatów – jedne dedykowane dzieciom, 
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drugie osobom dorosłym, których zadanie polegało na poznaniu technik graficznych w 
praktyce; wydarzenie zakończył koncert w wykonaniu zespołu Trio Appassionata. 

 
 

2. Piknik Historyczny  

Po rocznej przerwie Muzeum Saturn powróciło ze swoją cykliczną imprezą – 
plenerowym piknikiem historycznym. W tym roku terenami wokół Pałacu pod Filarami 
zawładnęły zwyczaje i tradycje związane z codziennością średniowiecza. Podczas 
imprezy zatytułowanej „Średniowieczne spotkanie na czeladzkim trakcie” swój kunszt 
prezentowali m.in. przedstawiciele cechów rzemieślniczych – kowal, płatnerz oraz 
garncarz, można było obejrzeć pokaz mody średniowiecznej, spróbować kuchni 
wieków dawnych, oraz wziąć udział w lekcji tańca dworskiego. Jednym z punktów 
pikniku był wykład mistrza płatnerskiego Jana Halickiego opowiadającego o ewolucji 
rycerskiego uzbrojenia na przestrzeni wieków oraz średniowiecznej zbroi, pokaz walk 
rycerskich oraz strzelania z łuku. Całość urozmaicały gry i zabawy rodem z dawnych 
czasów, w których udział wzięły zarówno dzieci jak i dorośli. 

 
3. Wspólne muzykowanie 

Wspólne śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych pt. „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!” 
odbyło się w tradycyjnie w przeddzień Święta Niepodległości (10.11.), zaś wspólne 
radosne kolędowanie pod hasłem „Cała Czeladź śpiewa kolędy” w okresie 
przedświątecznym (15.12.). 
 

4. Muzyczne Piątki (4 koncerty) 

W ramach występów artystycznych w miesiącach od września do grudnia w Muzeum 
odbyły się:  
- koncert Łódzkiego Teatru Piosenki pt. „Miłość Ci nic nie wybaczy” (24.09.) 
- koncert Piotra Goljata „Nieobecni?” (15.10.) 
- koncert Pauliny Bisztygi „Poetki świata” (26.11.) 
- koncert „Muzyka Wiednia” w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna (29.12.) 
 
5. Inne 
Obchody 76. rocznicy powrotu do Czeladzi dzieci z obozu w Potulicach obejmowały:  
- uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym powrót dzieci do Czeladzi. Z powodu 
pandemii nie odbyło się tradycyjne spotkanie byłych więźniów potulickiego obozu z 
władzami miasta. 
Pierwszy Bieg ku pamięci Orląt Lwowskich 
- uroczystość pod pomnikiem poświęconym Jurkowi Bitschanowi (złożenie przez wszystkie 
dzieci zapalonych zniczy), 
- prelekcja Dyrektor Muzeum Iwony Szaleniec na temat okoliczności obrony Lwowa w 
1918 roku, 
- bieg na dystansie 1421 m, w którym uczestniczyli dziewięciolatkowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej (współorganizatora wydarzenia). 
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V. Działalność edukacyjna 

 
1. Lekcje muzealne 

Muzeum Saturn proponuje szeroki wybór lekcji muzealnych adresowanych do dzieci i 
młodzieży na każdym szczeblu edukacji. Bezpłatne zajęcia są dostosowane do wieku 
uczestników uwrażliwiając ich na poznawanie przeszłych losów miasta, jego kultury i 
wielowiekowej 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 (3 spotkania) 

To realizowana od 2016 roku inicjatywa muzealna, polegająca na spotkaniach 
dedykowanych 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 spotkania, po krótkim wprowadzeniu dotyczącym tematyki jakiej poświęcone są 
zajęcia, dzieci i młodzież przystępują do własnoręcznego wykonania pracy. Tematyka 
dostosowana jest dla dzieci w wieku 5 do 15 lat. W zajęciach prowadzonych w tej edycji 
przez animatora Martę Woźniak oprócz dzieci mogą brać udział także ich opiekunowie. W 
2021 roku reaktywowano MKL, zawieszony rok wcześniej z powodu pandemii. W ramach 
cyklu spotkań odbyły się warsztaty: „Oto Pani Dynia” (17.10.), „Jej Wysokość Filiżanka” 
(21.11.) oraz „Magia Świąt ukryta w bombkach” (12.12).  

4. Akcja „Lato w mieście”  

W ramach akcji odbył się cykl warsztatów złożonych z sześciu zajęć pt. „Szydełkomania 
czyli warsztaty szydełkowania” (26.07., 27.07., 2.08., 5.08., 9.08. i 12.08). Warsztaty 
poprowadziła Milena Dudzik.  
 

5. Warsztaty graficzne 

Warsztaty graficzne związane z ekspozycją czasową „Sztuka starych mistrzów”, które 
przybliżały zastosowanie druku wypukłego w praktyce, zostały przeprowadzone przez 
krakowskiego artystę Jana Bosaka. W zajęciach wzięły udział trzy grupy uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3  i Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi 
(19.10.). 

 
6. Muzealna Akademia Seniora 

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie podstaw do pełnego uczestnictwa osób starszym 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 2021 roku, z powodu epidemii koronawirusa, nie przeprowadzono 
żadnych zajęć. 
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7. Konkurs Wiedzy o Czeladzi 

Muzeum Saturn jest jednym z głównych organizatorów Konkursu Wiedzy o Czeladzi, 
realizowanego przy współpracy z Urzędem Miasta Czeladź oraz Stowarzyszeniem 
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 2021 roku, z powodu epidemii koronawirusa konkurs nie odbył 
się. 
 
 

VI. Przedsięwzięcia współorganizowane 

 
1. W ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w dniu 5 

września Muzeum Saturn gościło grupę studentów studiów podyplomowych 

„Akademia Dziedzictwa” organizowanych przez MCK. Podczas wizyty w Czeladzi 

studenci zostali oprowadzeni przez pracownika Muzeum po industrialnych 

zabytkach Zarzecza, zwiedzili Muzeum Saturn oraz GSW „Elektrownię” a także 

wysłuchali wykładu dotyczącego niemieckich planów budowy w Zagłębiu 

Dąbrowskim wielkiego nazistowskiego miasta. Studenci spotkali się również z 

dyrektorem Muzeum, która opowiedziała o organizacji pracy i działalności 

czeladzkiego Muzeum. 

2. Odsłonięcie pomnika poświęconego tzw. potyczce na Saturnie (10.11). W ramach 
wydarzenia Muzeum Saturn, będące inicjatorem bodowy repliki przedwojennego 
pomnika, przygotowało wystawę okolicznościową „Odzyskany Pomnik”, wydało 
folder informacyjny dotyczący historii monumentu oraz zadbało o oprawę 
merytoryczną wydarzenia (prelekcja prof. Dariusza Nawrota). Zadanie 
współorganizowane z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą). 
 

VII. Zbiory  
 

Realizowano przyjętą politykę gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwano eksponaty 
w antykwariatach, od osób prywatnych i kolekcjonerów oraz na aukcjach internetowych.  
Opiniowano obiekty proponowane w formie daru bądź zakupu do zbiorów Muzeum oraz 
wyceniano darowizny w ramach prac Komisji Zakupów i Wyceny Muzealnej. Prowadzono 
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. W 2021 roku wdrażano zakupiony pod koniec roku poprzedniego system 
elektronicznej inwentaryzacji zbiorów „Muzeo”, w którym systematycznie uzupełniano 
dokumentację.  
 
1. Stan muzealiów 
Ogółem pozycji inwentarzowych 2786, w tym muzealia historyczne: 2134, muzealia 
górnicze 627 i muzealia geologiczne 25. 
 
2. Konserwacja 
W roku 2021 całkowitej konserwacji zostały poddane 3 obiekt muzealne: MS/M/1881 
Świadectwo urodzenia Danieli Kalabińskiej z 1942 roku, MS/M/2060 Tymczasowa 
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legitymacja wydana przez magistrat m. Czeladź z 1922 roku, MS/M/2119 Dowód osobisty 
Stefana Juszczyka z 1922 roku. Ponadto zakończono proces konserwacji obiektu 
muzealnego oddanego do pracowni konserwatorskiej w 2020 roku – MS/H/2066 Mapa 
geodezyjna – plan ziemi wg stanu urzędowego miasteczka Czeladź Guberni Piotrkowskiej 
Powiatu Będzińskiego.  
 
 
3. Księgozbiór 

Prowadzono bibliotekę muzealną oraz udostępniano jej zasoby (łącznie 1249 pozycje 
inwentarzowe). 

 
VIII. Działalność wydawnicza 

 
1. Publikacje  
- „Obraz Czeladzi ulicami malowany” –w publikacji znalazły się wybrane fotografie 
wraz z syntetyczną historią wybranych ulic, wraz z ich dawnym, zmieniającym się 
nazewnictwem. To utrwalony zapis wystawy własnej Muzeum, prezentowanej w Pałacu 
pod Filarami od maja do lipca b.r. 
 
- „Kreis Bendsburg. Powiat będziński w obiektywie okupanta 1944-1945. Część 
druga” – wydawnictwo powstałe w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie wydanym 
rok wcześniej albumem o tym samym tytule, zawiera kolejny zestaw niepublikowanych 
dotąd fotografii z czasów II wojny światowej, pochodzących z Archiwum Państwowego 
w Katowicach oraz zbiorów zaprzyjaźnionych z Muzeum Saturn stowarzyszeń i 
instytucji. 
 
- „Portrety niepospolite inżynierów czeladzkiego górnictwa – Jan Brzostowski” – 
nowy cykl wydawniczy składający się z folderów informacyjnych, zawierających 
biografie najznamienitszych postaci związanych z czeladzkim górnictwem. 
 
-  Kalendarz Historyczny na rok 2022 
Wydawnictwo ukazujące się od 9 lat. Motywem przewodnim kalendarza na rok 2022 
była 760. rocznica uzyskania praw miejskich przez Czeladź. 
 
- Mapka Piasków – mapka turystyczna dzielnicy Piaski zawierająca proponowaną 
trasę zwiedzania oraz opis najciekawszych obiektów w kompleksie, promująca 
postindustrialne dziedzictwo Czeladzi. 
 
2. Oficyna Saturnowska 

Kwartalnik systematycznie ukazujący się od 2012 r. Każdego roku  wydawane są  
4 numery Oficyny.  
 

3. Druki ulotne (foldery, ulotki, plakaty) 
Muzeum Saturn wydaje comiesięczny program wydarzeń, plakaty zapowiadające 
organizowane wydarzenia, a także foldery towarzyszące czasowym wystawom.  
 

IX. Kwerendy 
Muzeum prowadziło konsultacje w muzeach, bibliotekach, archiwach i innych instytucjach w związku z 
prowadzonymi badaniami naukowymi, bieżącymi i planowanymi wystawami, wystąpieniami, artykułami, 
wydawnictwami. 
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X. Inne 
 

1. Opieka nad cmentarzem żydowskim 
Muzeum Saturn od kilku lat pełni rolę administratora czeladzkiego cmentarza żydowskiego 
usytuowanego przy ul. Będzińskiej 64. Obok sprawowanych czynności o charakterze 
porządkowym placówka prowadzi działalność edukacyjną w zakresie popularyzacji historii 
oraz tradycji społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej nasz region.  
2. Opieka nad grobami 
Muzeum Saturn opiekuje się 20 grobami zlokalizowanymi na cmentarzach parafialnych 
przy ul. Nowopogońskiej i Szybikowej w Czeladzi wśród których znajdują się miejsca 
pochówku żołnierzy, ofiar katastrof górniczych, a także uznane za opuszczone i 
pozbawione dysponentów nagrobki osób zasłużonych dla historii miasta. 
3. Kwesta 
Od sześciu lat Muzeum Saturn współpracuje ze Społecznym Komitetem Odnowy 
Czeladzkich Nagrobków PRO MEMORIA, z inicjatywy którego w dniu Wszystkich 
Świętych organizowana jest zbiórka pieniężna na rzecz ratowania zabytkowych grobów 
zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej. W tym roku zbiórka 
odbyła się tradycyjnie na cmentarzach przy ul. Nowopogońskiej oraz Wojkowickiej, ale 
także po raz pierwszy na cmentarzu w dzielnicy Piaski. 
4. Działalność w sieci 
Z powodu epidemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeniami a także okresami 
zamknięcia instytucji dla zwiedzających, Muzeum Saturn przeniosło swoją działalność 
częściowo do przestrzeni wirtualnej. W okresie od 27 marca do 3 maja 2021 roku na 
stronie www.muzeum-saturn.czeladz.pl opublikowano kilkanaście popularyzatorskich 
materiałów informacyjnych przybliżających historię Czeladzi i regionu zagłębiowskiego, 
opracowanych przez pracowników merytorycznych Działu Historii Miasta i Górnictwa 
Zagłębia Dąbrowskiego. Jednocześnie publikując wszystkie artykuły na facebooku.  
5. Wystawa stała w cechowni 
W okresie od maja do listopada 2021 roku Muzeum wraz z firmą Adventrue Multimedialne 
Muzea, wyłonioną w procesie zapytania ofertowego, prowadziło prace polegające na 
opracowaniu projektu koncepcyjnego wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej 
cechowni kopalni „Saturn”, w którym przewiduje się utworzenie Postindustrialnego 
Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu. W ramach tworzenia koncepcji 
przeprowadzono szereg konsultacji z zakresu historii górnictwa i kopalń Zagłębia oraz 
spotkania z ekspertami w dziedzinie techniki górniczej i jej postępu na przestrzeni 
dziesięcioleci, kwerend archiwalnych, odbyło się kilka wizji lokalnych w budynku cechowni 
oraz kilkanaście spotkań roboczych z przedstawicielami firmy Adventure, czeladzkiego 
MZGK oraz firmy architektonicznej odpowiedzialnej za projekt architektoniczny cechowni. 
W trakcie prac m.in. zwiększono kubaturę projektowanej przestrzeni o dodatkowe 116,4 
m2 przeznaczone na strefę edukacyjną dla dzieci. W efekcie prac powstał projekt 
koncepcyjny wystawy wraz z propozycjami rozwiązań graficznych w ramach ekspozycji, 
identyfikacja wizualna nowego obiektu, a także baza materiałów źródłowych do 
wykorzystania na dalszych etapach powstawania wystawy.  
6. Promocja działalności Muzeum na zewnątrz: 
W ramach popularyzacji historii oraz promocji działalności Muzeum Saturn poza Czeladzią 
pracownicy merytoryczni Działu Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego 
wystąpili z gościnnymi wykładami: 

- Anna Binek-Zajda w Muzeum Pałac Herbsta – Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi z 
wykładem „Zagłębie Dąbrowskie na orbicie wpływów słynnych Lodzermenschów”. 

http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/
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- Stefania Lazar w Mediatece w Sosnowcu na spotkaniu autorskim na temat książki „W 
poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach 
przestrzennych 1939-1944”, której wydawcą jest Muzeum; 
- Stefania Lazar w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas w 
Sosnowcu z dwoma wykładami z cyklu „Kobiety w obrazach” (17.11. i 15.12.). 

7. Działalność badawcza 
W 2021 roku pracownicy Muzeum Saturn prowadzili badania dotyczące osób 
represjonowanych w stanie wojennym z terenów Czeladzi, opierając się o szereg kwerend 
archiwalnych a także współpracę zarówno z uznanymi instytucjami naukowymi w Polsce 
jak i stowarzyszeniami osób represjonowanych w regionie. Efektem prac była wystawa 
„Stan wojenny. Represje wobec czeladzkich działaczy opozycji antykomunistycznej”.  
Jednocześnie w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego zainicjowano 
prace naukowe dotyczące sylwetek znamienitych architektów projektujących na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego. W ramach realizowanych prac rozpoczęto przeprowadzanie 
kwerend archiwalnych i bibliotecznych oraz przygotowano częściowo tekst publikacji. 
Docelowo efektem projektu naukowego będzie książka oraz wystawa czasowa 
podsumowująca badany temat.  
  

XI. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami 
Zgodnie z zapisami statutowymi Muzeum Saturn współpracuje z wieloma placówkami 
muzealnymi, organizacjami i stowarzyszeniami z regionu, województwa i Polski. 
Współpraca ta w zasadniczej mierze koncentruje się wokół wymiany doświadczeń, 
wydawnictw, organizacji wystaw i innych przedsięwzięć muzealnych, przygotowania 
wydawnictw oraz prowadzenia badań naukowych. W roku 2021 roku Muzeum po raz 
kolejny podjęło współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi przy 
opracowaniu wystawy „Obraz Czeladzi ulicami malowany”. Podczas prac nad drugą 
częścią albumu  
„Kreis Bendsburg” pracownicy Muzeum współpracowali z Muzeum Miejskim „Sztygarka” 
oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu. Wśród instytucji współpracujących z 
Muzeum znalazły się także: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Archiwum 
Państwowe w Katowicach, Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytut 
Badawczy Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicza Hrebnickiego w Sosnowcu, 
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Fundacja Ośrodka 
„Karta”, Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980. 
 

XII. Nagrody i wyróżnienia  

- Pierścień Saturna – nagrodę Burmistrza Miasta Czeladź w 2021 roku przyznano 
obiektowi Muzeum Saturn – GSW „Elektrownia” oraz pracownikowi merytorycznemu 
Działu Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego, Stefanii Lazar.  
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Część II 
Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
 

I. Frekwencja:  1894 osoby  

Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, w okresie od 1.01 do 14.02 
oraz od 1 do 30.04. GSW „Elektrownia” była  niedostępna dla zwiedzających) 
 
II. Wystawy 

– „Triangulum” - wystawa zbiorowa 15.02-31.03. 
– „Człowiek i maszyna. reminiscencje po-industriadowe” – wystawa fotografii Marka 

Lochera 15-26.02. 
– wystawa grafiki Pawła Frąckiewicza 8.03-31.03. 

 
– „Korzenie” – wystawa fotografii Olgi Przybyłek (6.05.-6.06.) 

 
– „Więzy i węzły” – zbiorowa wystawa malarstwa (6.05.-6.06.) 

 
– „15 lat Galerii Elektrownia w plakacie” – wystawa retrospektywna (17.05-10.06.) 

 
– wystawa malarstwa Justyny Koziczak (10.06-30.07.) 
– „Cztery dekady” – retrospektywna wystawa malarstwa podsumowująca czterdziestoletni 
okres pracy twórczej Jacka Szaleńca  (14.06-30.07.) 
– wystawa malarstwa Kazimierza Adamca z kolekcji Krzysztofa Mirowskiego  w ramach 
międzynarodowego festiwalu sztuki naiwnej Art Naif Festiwal (21.06-30.07.) 
– „Wojna światów” – wystawa prac Jolanty Kuśmierskiej (23.08-26.09.) 
– „Kobieta o kobietach” - wystawa fotografii Beaty Orłowskiej (24.08-26.09.) 
– „Historie spisane w skałach” – plenerowa wystawa fotografii przygotowana przez Oddział 
Górnośląski w Sosnowcu Państwowego Instytutu Geologicznego (11.09.) 
– „Szalone lokomotywy” – wystawa fotografii Tomasza Sobeckiego (30.09-31.10.) 
– „Między mimesis a anamnesis i z powrotem” – wystawa prac absolwentów, studentów 
oraz pedagogów pracowni grafiki cyfrowej, pracowni intermediów i technik cyfrowych ASP 
w Katowicach z okazji 20-lecia. Wydarzenie towarzyszące 11. triennale grafiki polskiej 
(9.11.-31.12.) 

III. Inne wydarzenia 

1. Akcja „Lato mieście” – cykl sześciu warsztatów plastycznych poprowadzonych przez 
Lucynę Mroczek-Szymańska: 
„Zielono mam w głowie i fiołki w niej rosną” – letnie nakrycia głowy z kwiatami z bibuły i 
krepiny (21.07.) 
 „Włóczkowe pejzaże” – impresje z wakacji (28.07.) 
 „Tworzymy orkiestrę górniczą” (4.08.) 

 „Ozdobna ramka na wakacyjne zdjęcie” (11.08.) 

„Zabawa w teatr I” – wykonanie kukiełek na bazie drewnianych łyżek. (18.08.) 

„Zabawa w teatr II” – teatr marionetek, wykonanie lalek (25.08.). 
  

2. Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki (9.09.) 
W ramach wydarzenia w GSW „Elektrownia” odbyły się: 
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- warsztaty dla dzieci „W elektrowni u Pana Scheiblera i Pana Biedermanna”, czyli 
Industrialny Wehikuł Czasu, a także „Ożywiamy Elektrownię”, czyli „Robo-LEGO-technika”; 
- zabawy dla dzieci. „Dotknij, poczuj, sprawdź – baw się, ucz, poznawaj technikę”, czyli 
„Ale Cyrk! – świat niezwykłych umiejętności” oraz „Maszynoland”; 
- „Technique Indu Music” – koncert zespołu GODRA wraz ze spektaklem i pokazem 
świetlno-wizualnym. 

  

3. Prezentacja tomiku poetyckiego Dawida Markiewicza pt. „Wieczna iluzja” (1.10.) 

4. Akademia z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Słani oraz 35-lecia działalności 

Młodzieżowego Koła Filatelistycznego im. Czesława Słani przy  Szkole Podstawowej nr 

1 w Czeladzi (22.10.) 

5. „DEKAMERON Giovanniego Boccaccio w rysunkach Jana Biczysko” - prezentacja 

albumu rysunków ilustrujących dzieło oraz spotkanie autorskie (7.11.). 

 

V. Bezpieczeństwo. 

1. KOMISARIAT POLICJI W CZELADZI 

 

Stan etatowy: 57 

Kierownictwo: 5 

Zespół Dyżurnych: 5 

Referat Kryminalny: 15 

OPI: 21 

Rewir Dzielnicowych: 8 

Zespół Wykroczeń: 3 

Przeprowadzonych interwencji na terenie Czeladzi: 5540 

Reakcja na wykroczenia funkcjonariuszy KP Czeladź: 

- Łączna liczba wykroczeń: 4943 

- Mandaty Karne: 2632 

- Wnioski o ukaranie: 439 

Przestępczość ogółem : 

- Przestępstwa stwierdzone  668 

- Przestępstwa wykryte  472 
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Rozbój: 2 

Bójka i pobicie: 

- Przestępstwa stwierdzone:3 

- Przestępstwa wykryte: 2 

Kradzież z włamaniem: 

-  Przestępstwa stwierdzone: 109 

-  Przestępstwa wykryte: 67 

Kradzież pojazdu : 

-  Przestępstwa stwierdzone: 2 

- Przestępstwa wykryte: 1 

Kradzież : 

- Przestępstwa stwierdzone: 127 

-  Przestępstwa wykryte: 59 

 

Ustawa o narkomanii : 

- Przestępstwa stwierdzone: 32 

- Przestępstwa wykryte: 31 

Uszkodzenie rzeczy : 

- Przestępstwa stwierdzone: 34 

- Przestępstwa wykryte: 11 

Uszczerbek na zdrowiu : 

- Przestępstwa stwierdzone: 13 

- Przestępstwa wykryte: 12 

Zespół ds. Wykroczeń : 

- Wnioski skierowane do Sądu: 264 

- Odstąpienia od kierowania wniosku: 833 w tym zakończono MKK 111 

- Przekazano do innych organów: 25 

- na biegu pozostało: 119 

- Do sądu rodzinnego: 15 

Rewir Dzielnicowych: 

- Czas służby w obchodzie: 9542 

- Ilość interwencji: 327 

- Zatrzymano osób poszukiwanych: 11 
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- Meldunki informacyjne: 20 

- Wylegitymowano osób: 738 

- Spotkania ze społeczeństwem: 40 

- Procedura Niebieskiej Karty: 27 

               

 

                                                                                        

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 – 16 funkcjonariuszy:  

• Komendant SM  (posiada wykształcenie wyższe), 

• Z-ca Komendanta ( posiada wykształcenie wyższe), 

• 14-tu strażników- 9 posiada wykształcenie średnie, 5 posiada wykształcenie 

wyższe. 

 
 
       II. 
  

W czasie pełnienia służby w rejonie 
miasta Straż Miejska wykonała 

następujące czynności: 
2021r 

Kontroli miejsc zagrożonych 
przestępczością 

2095 

Zabezpieczenie imprez kulturalnych , 
sportowych oraz uroczystości kościelnych 

65 

Konwoje, pomoc przy przewozie wartości 
pieniężnych, dokumentów oraz osób 

290 

Przeprowadzono kontroli prywatnych 
posesji (dotyczy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Będzińskiego na lata 2008-2020) 

227 

Przeprowadzono kontroli  dotyczących 

nieprzestrzegania zakazu spalania 

odpadów 

167 

Przeprowadzono rekontroli prywatnych 
posesji 

55 

Ujawniono i zabezpieczono awarii 9 
Sporządzono wystąpień   łącznie 66 

             



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 352 

 

           III. 

  
Przeprowadzono interwencji łącznie: 2655 

W tym interwencje dotyczące wykroczeń 
przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego: 
 

- niszczenie zieleńca 165 
- zanieczyszczenie miejsca publicznego 66 

- niszczenie mienia 9 
 
W trakcie przeprowadzania interwencji:  

Pouczono osób: 1243 
Ukarano MK osób: 260 

Na łączną kwotę : 23 750 zł 
Sporządzono wniosków o ukaranie do 

Sądu 
19 

Doprowadzono do Policji sprawców 
przestępstw, sprawców wykroczeń, osób 

poszukiwanych, osób nietrzeźwych 
20 

Legitymowano osób 1543 

Odwieziono do Izby Wytrzeźwień osób 72 
Odwieziono do domu osób nietrzeźwych 29 

 
               IV. 

Służby z Policją  

Przeprowadzono indywidualnych służb             
z Policją 

39 wspólnych służb 
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 : 

- Akcja „ Bezpieczne Ferie 2021”. 

- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas procesji „Bożego Ciała”. 

- Akcja „Bezpieczne Wakacje 2021”. 

- Zabezpieczenie „Dni Czeladzi”. 

- Zabezpieczenie terenu w związku z odbywającym się Festiwalem „Ave Maria”. 

- Przeprowadzano działania w zakresie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów                            

w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Co-2: 

- Zalecenie Komendanta Powiatowego Policji z dnia 30 marca 2021r. dotyczące 

dyslokowania strażników miejskich w rejony dużych skupisk ludzkich oraz miejsc 

zagrożonych- placówki handlowe, targowiska, przystanki komunikacji miejskiej, realizacja 
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zadań dotyczących przestrzegania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej oraz 

zakrywania ust i nosa w przestrzeniach otwartych i zamkniętych. 

- Polecenie Wojewody Śląskiego z dnia 19 listopada 2021r. dotyczące skutecznego 

egzekwowania przepisów przeciwpandemicznych w galeriach i innych obiektach 

handlowych oraz środkach transportu zbiorowego. 

 -Zarządzenie nr 419/21 Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie użycia 

straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją. Organizowanie 

wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie 

jednostek Policji. 

 

 

 

              VI.  Ewidencja wyposażenia : 
 

Lp
. 

Wyposażenie Liczba 

1 kajdanki zakładane na ręce 
16 
 

2 pałki służbowe 
23 
 

3 psy służbowe 
- 
 

4 
chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających 

14 
 

5 
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej 

- 
 

6 siatki obezwładniające 
- 
 

7 broń palna 
- 
 

8 

środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych:  77 kamery: 
                        - 15 kamer ochrona obiektu UM 
                        - 62 kamery na mieście 
                        -  aparat fotograficzny 3 szt. 
                       

 

9 
Samochody 
Rowery 

4 
2 
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    VII.  Ewidencja wyników działań straży miejskiej : 
 

 
Lp. 

 
 
 

 Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
 

 
 Środki 

oddziaływania 
wychowawcze

go (art. 41 
k.w.) 

 

  
 

Grzywna  nałożona                
w drodze mandatu 

karnego 
 

  
 

Wnioski 
do sądu 

 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności  
(np. 
odstąpienie  
od 
skierowania 
wniosku o 
ukaranie, 
przekazanie 
sprawy 
innym 
organom) 

 

 
 

Razem 

 
 

  
 

  
 

 liczba 
 

 kwota 
 

    
 

1 
 

 Ustawie - Kodeks wykroczeń 
 

1066 124 10250 11 29 1230 

 
 

 a) 
 

 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 
 

12 6 550   18 

 
 

 b) 
 

 wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 
 

      

 
 

 c) 
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 
 

20 6 600 3  29 

 
 

 d) 
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji 

708 83 7300 4 25 820 

 
 

 e) 
 

 wykroczenia przeciwko osobie 
 

      

 
 

 f) 
 

 wykroczenia przeciwko zdrowiu 
 
 

135     135 

 
 

 g) 
 

 wykroczenia przeciwko mieniu 
 

      

 
 

 h) 
 

 wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 
 

      

 
 

 i) 
 

 wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 
 

25     25 

 
 

 j) 
 

 wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 
 
 

166 29 1800 4 4 203 

 
 

 k) 
 

 szkodnictwo leśne, polne                   
i ogrodowe 
 

      

2 
 

 przepisach wprowadzających Kodeks 
pracy 
 

      

3 
 

 ustawie o wychowaniu w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 

119 109 10900 3  231 

4 
 

 ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych 
 

2 1 50   3 

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  31 5 450 4  40 
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i porządku w gminach  (pozostałe) 
 

6 
 

 ustawie o ochronie zwierząt 
 

      

7 
 

 ustawie o odpadach 
 

24 21 2100 1  46 

 
8 

 
 ustawie - Prawo ochrony środowiska 
 

      

9 
 

 ustawie - Prawo o miarach 
 

      

10 
 

 ustawie - Prawo wodne 
 

      

11 
 

 ustawie o  publicznym transporcie 
drogowym 
 

      

12 
 

 ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami 
 

      

13 
 

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt 

1     1 

14 
 

 ustawie o ochronie przyrody       

15 
 

 ustawie o  recyklingu  pojazdów 
wycofanych  z eksploatacji 

      

16 
 

 ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych 

      

17 
 

 ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
 

      

18 
 

 ustawie o bateriach i akumulatorach 
 

      

19 
 

 ustawie - Kodeks wyborczy 
 

      

20 
 

 aktach  prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 
 

      

21 innych       

 
OGÓŁEM 

 
 

 
1243 

 
260 

 
23 750 zł 

 
19 

 
29 

 
1551 

 

 

 

 

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, 
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wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków; 

 

 

 

 
Lp 
 

 

ORGANIZACJA  
SYSTEMU DZIAŁANIA 

 

 
UWAGI 

 

1 

 

Plan Obrony Cywilnej Miasta.   

 

2 

 

Plan ewakuacji ludności miasta III stopnia   

 

3 

 
Baza Szefa Obrony Cywilnej utworzona w zasobach Referatu 
Zarządzania Kryzysowego. 
 
Baza danych utworzona przez Referat Zarządzania Kryzysowego w 
obszarze Śląskiego Geoportalu Zarządzania Kryzysowego. 
 

 

Zawierają zasoby, siły i środki 
do wykorzystania podczas 

prowadzenia akcji ratunkowej 

 

4 

 
Redagowanie i zamieszczanie w BIP ( strony www. zakładów pracy 
i instytucji ) ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych 
informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i 
bezpieczeństwa publicznego. 
 

 

Pozyskiwane wyłącznie z 
kompetentnych i 

wiarygodnych źródeł IMGW, 
WIOŚ, SANEPID itp. 

 

 
5 Gotowość do użycia systemów alarmowania ludności o 

zagrożeniach. 

 
System DSP-50 

oprogramowanie do 
sterowania syrenami z 
Dyżurki SM ostatnia 

modernizacja 2019 rok 
 

 
 
6 
 

Dane punktów alarmowych Systemu DSP-50 są w Systemie 
Rejestracji Syren Alarmowych SRSA  

 
Ewidencja punktów 

alarmowych województwa 
potwierdzająca gotowość do 
użycia punktów alarmowych 
Aktualizowana na bieżąco 

 

 
 
7 
 

„Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych” 

 
Wykonują Czeladzkie 
Wodociągi Sp.z o o  

dokumenty uzgodnione z 
Pełnomocnikiem Wojewody. 
Obecny stan - aktualne do 

2020 roku 
 

 
8 

 
Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 

 

 

 

9 
 
Plan Akcji Jodowej na terenie Miasta  
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10 
 

 
Wykaz przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

 
ALFA 

BRAVO 
CHARLIE 
DELTA 

 

 
 

11 
 
Służba Stałego Dyżuru Straży Miejskiej (SSD SM) w UMC na 
potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
 

 
Monitoring w mieście, 

całodobowy dyżur niezbędny 
do przekazywania bieżących 
informacji o bezpieczeństwie 

w mieście 
 

 

 
12 

 
 
Doskonalenie współdziałania oraz zapewnienie rzetelnej i 
skutecznej wymiany informacji pomiędzy Służbą Dyżurną UMC a 
powiatowym i wojewódzkim Centrami Zarządzania Kryzysowego 
oraz gminami Powiatu Będzińskiego. 
 

 
Służba Dyżurna SM 

wykorzystuje sieć GSM w 
Systemie Alarmowania i 
Powiadamiania Starosty 

Będzińskiego. Pracownicy 
Referatu Zarządzania 

Kryzysowego w czasie godzin 
pracy UMC 

 

 
13 
 

 
Gotowość urządzeń sieci radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta w 
relacji Burmistrz – Starosta – Wojewoda. 
 

 
Radiotelefon pracujący w 
sieci na stałym nasłuchu 
zlokalizowany w SSD SM 

 

 

14 

 

Gotowość zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w 
warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące lub 
wspomagające funkcje życiowe. 

 

Osoby według zestawienia 
Referatu Zarządzania 

Kryzysowego  

 

15 

 

Gotowość do wsparcia materiałowego ( odzież ochronna, 
maseczki, 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 rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. 

 

 

 

 

Zgodnie z wydawanymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, Rozporządzeniami Ministra 

Zdrowia oraz Zarządzeniami i Decyzjami Wojewody Śląskiego pracownicy Referatu 

Zarządzania Kryzysowego przekazywali co, w jakim zakresie oraz w jakich ramach 

czasowych należy do podmiotów którym informacje zawarte w publikowanych 

dokumentach były dedykowane, głównie w sprawach : 

- obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się 

z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; 
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- obowiązku poddania się testom oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i 

zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych; 

- obowiązku poddania się kwarantannie i izolacji; 

- nakazu organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w 

ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych w rygorze 

bezwzględnego stosowania zasad ochrony indywidualnej; 

Odbywały się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego gdzie 

omawiano sprawy dotyczące współdziałania służb, zakładów pracy i instytucji w zakresie 

wsparcia mieszkańców w ochronie i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zagrożenia 

COVID-19. Podejmowane decyzje dotyczyły, odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od 

osób przebywających na kwarantannie, wsparcia materiałowego ( maseczki, fartuchy, 

odzież ochronna, płyn do dezynfekcji dla pensjonariuszy i pracowników. W trakcie 

posiedzeń GZZK opiniowano lokalizację i możliwości organizacji na terenie Czeladzi 

tymczasowych obiektów do kwarantanny osób z podejrzeniem COVID-19. 

Dystrybucja środków ochrony osobistej dostarczanych z rezerw państwowych dla 

placówek oświatowych, przedszkoli i żłobka, również prywatnych. 

Pracownicy Referatu Zarzadzania Kryzysowego utrzymywali stały kontakt z 

Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawach dotyczących dynamiki 

następujących zmian i sytuacji mogących mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i życie 

mieszkańców miasta. 

 

 

 

SPRAWY OBRONNE 

1. Zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji oraz działań dla utrzymania 
bezpieczeństwa narodowego,   

2. Opracowano, aktualizowano i opiniowano plany działania oraz inne dokumenty 
wynikające z realizacji przez jednostki podległe i nadzorowane zadań obronnych. 

3. Opracowano cztery projekty zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie realizacji zadań 
obronnych na terenie miasta. 

4. Uczestniczono w ćwiczeniu wojewódzkim „Górny Śląsk- 2021”,w tym przygotowano 
dwa szkolenia obronne przygotowujące do ćwiczenia z udziałem władz miasta, 
naczelników wydziałów Urzędu oraz kurierów akcji kurierskiej i osób zaangażowanych 
w funkcjonowanie stałego dyżuru.  
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5. Współdziałano i uzgadniano niezbędny zakres spraw obronnych z organami: 
administracji rządowej, policji, służby zdrowia i innymi organami administracji 
specjalnej. 

6. 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. 

7. Prowadzono ewidencję, nakładano, rozliczano i realizowano świadczenia na rzecz 
obrony. W skład świadczeń wchodzą: świadczenia osobiste w czasie pokoju, 
świadczenia rzeczowe w czasie pokoju, świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w 
czasie wojny, świadczenia szczególne. 

8. Opiniowano, uzgadniano i rozliczano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń, których zadania statutowe obejmują zakres: ratownictwa i ochrony 
ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 

9. Czyniono przygotowania do zakupu środków technicznych do funkcjonowania Miasta 
Czeladź w wypadkach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych tzn. wykonano 
rozpoznanie runku i na tej podstawie przedstawiono propozycje do projektu budżetu. 

10. Za pomocą uchwały i zarządzenia zmieniono stawki dla druhów OSP Czeladź za udział 
w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (odpowiednio 16 zł/h i 10 zł/h). 

11. Przekazano dotację w wysokości 300 00,00 zł na dofinansowanie zakupu pożarniczego 
dla PSP Będzin. 

12. Współorganizowano Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, który odbył się 
na terenie miasta Czeladź. 

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 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

• Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Czeladź. 

„Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta 

Czeladź”, stanowiący jawny załącznik do „Planu przygotowań podmiotów leczniczych…” 

przewiduje utworzenie przez gminę 200 dodatkowych miejsc szpitalnych, wraz z 

zapewnieniem medykamentów, personelu medycznego, administracji i wszelkich środków 

do jego prawidłowego działania. 

Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Czeladź sporządzony na 

podstawie w/w przepisów obliguje Burmistrza do przeprowadzenia przygotowań w celu 

zorganizowania pracy urzędu w warunkach specjalnych (np. kryzysu). Przygotowania 

dotyczą w szczególności zapewnienia zapasowego źródła zasilania dla budynku UMC, 
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wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej. Wymaga się także przygotowania 

zastępczej siedziby GSK wraz z jej infrastrukturą. 

Zadania gminy wymienione powyżej mają charakter ciągły. Środki na ich realizację są 

planowane w ramach budżetu na kolejny rok (z uwzględnieniem możliwości finansowych 

gminy). 

 

 

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 

 
5 
 

 
Kopalnia Kultury 

 
100 

 
Ewakuacja doraźna 

 
RAZEM 

 

 
1030 

 

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) 
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MAGAZYN, SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 

 
Magazyn – zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 87: 

• powierzchnia magazynowa: 340 m2, 

• obiekt zabezpieczony systemem alarmowym, 

• ogrzewany. 
 
Aktualny wykaz przechowywanego sprzętu – w ramach magazynu przeciwpowodziowego 
oraz Obrony Cywilnej, znajduje się na stronie Śląskiego Geoportalu Zarządzania 
Kryzysowego i aktualizowany jest na bieżąco. 
W zapasach magazynowych znajduje się sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych 
oraz sytuacjach kryzysowych, taki jak m.in.: sprzęt przeciwpowodziowy, łączności, 
zabezpieczenia medycznego, zapewnienia doraźnych warunków bytowych w sytuacjach 
kryzysowych, środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia do likwidacji skażeń, w tym: 
dezynfektor – wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń (sal i klas szkolnych, itp.) 
metodą zamgławiania.    
 
W magazynie przechowywane są również środki ochrony osobistej, wykorzystywane przy 
zwalczaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, 
zakupione ze środków własnych gminy, jak i otrzymane w ramach pomocy ze strony 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.   
 

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE 
 

Zestawienie Elementów Systemu Ostrzegania i Alarmowania 

 

- sterowanie radiem 

- zasilanie awaryjne punktów alarmowych 

- zasięg słyszalności syreny ok. 500 m – 700 m 

 
 

Lp 
 
 

Adres (lokalizacja) 
punktu 

alarmowania 

 
 

Punkty 
alarmowania 

 
 

Rodzaj syreny 

 
Możliwość 

przekazywania 
komunikatów 

głosowych 
 

 

Punkt nr.401 
Urząd Miasta 

ul. Katowicka 45 

 
System 
DSP-50 

Urząd Miasta 
sterowana 

radiem 
 

Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Punkt nr. 402 

Szkoła Podstawowa 
nr.3 

ul. Staszica 
 

sterowana 
radiem 

Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Punkt nr.405 
CTBS-ZBK 

-„- Elektroniczna 
 
 

TAK 
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ul. Wojkowicka 2 
 

  
Punkt nr. 407 

Szkoła Podstawowa 
nr. 7 

ul. Spacerowa 2 
 

-„- Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Punkt nr.408 

Szkoła Podstawowa 
nr. 5 

ul. Lwowska 2 
 

-„- Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Punkt nr.409 

Przedszkole nr.11 
ul. Kombatantów 

 

-„- Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Punkt nr.403 

Wymiennikownia  
Turon - Ciepło 
ul. Dehnhelów 

 
 

 

-„- Elektroniczna 

 
 

TAK 

  
Syrena alarmowa 

OSP 
Plac Konstytucji 3-go 

Maja 
 

Na potrzeby ZK 
sterowana 

ręcznie 

Elektroniczna 
Sterowana z 

poziomu Służby 
Dyżurnej PSP  

Będzin . 

 
 

NIE 

 

Wykonano modernizację Punktu alarmowy Nr 409 Przedszkole Nr 11 ul. Kombatantów. W 
dalszym ciągu niezbędne jest wykonanie aktualizacji oprogramowania ( mapa cyfrowa ) 
sterującego syrenami w systemie DSP – 50. Urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniu 
Służby Stałego Dyżuru Straży Miejskiej 
 

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 
wymagają modernizacji i remontów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gotowość 
budowli ochronnych do wykorzystania wynosi 48 godzin od momentu ogłoszenia stanu 
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 
 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorują wykorzystując 
dane ze stron internetowych GIOŚ i RZGW, IMGW stan zagrożenia środowiska dla 
mieszkańców i miasta. Ostrzeżenia i komunikaty dotyczące zagrożeń przekazywane są 
mieszkańcom na stronie www.Czeladzi. Jednostki organizacyjne miasta, placówki 
oświatowe, służba zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obiekty hotelarskie i 
duże placówki handlowe otrzymują takie informacje pocztą elektroniczną. 
 

Przeglądy cieku oraz obwałowań Brynicy dokonywane są przez zespół pod 
przewodnictwem Sekretarza Miasta w skład którego wchodzą pracownicy Referatu 
Zarzadzania Kryzysowego oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 
zajmujący się ochroną środowiska. Z przeglądu sporządzamy protokół, który wraz z 
dokumentacją fotograficzną przekazujemy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego  -  
Zarząd Zlewni w Katowicach. 

 

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, 

http://www.czeladzi/
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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 
podstawie 
uchwały LVI/806/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego województwa śląskiego z siedziba w Gliwicach, wysokość 
składki 
na 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 2021 r. wynosiła 13.818,20 zł, w ramach 
członkostwa pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach. 
 
4. Związek Miast Polskich w Poznaniu na podstawie uchwały Nr V/26/94 Rady 
Miejskiej w 
Czeladzi z dnia 8 grudnia 1994r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich, 
wysokość 
składki na 2021 r. wynosiła 10.371,64 zł. 
 
 
 
 

2. Współpraca z miastami partnerskimi. 

 

 Dalszy rozwój pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 r. spowodował, 

że współpraca  z miastami partnerskimi została ograniczona do wymiany korespondencji 

pozwalającej na podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy naszymi partnerami. Trudna 

sytuacja epidemiologiczna na terenie całej Europy sprawiła, że niemożliwe było 

zorganizowanie wakacyjnej wymiany młodzieży między Czeladzią a miastami 

partnerskimi. Jesienią, dzięki malejącej liczbie nowych zakażeń oraz upowszechnieniu 

szczepień udało się zorganizować wizytę delegacji francuskiej w Czeladzi oraz wyjazd 

delegacji z Czeladzi do Auby we Francji. 

 W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące dalszej współpracy między 

miastami partnerskimi w 2022 r. 
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VII. Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane w roku 

2021 

 

W roku 2021 pozyskano środki z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na realizację zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi”. 

Wysokość dotacji 200 000 zł. Z uwagi na problemy techniczne w realizacji inwestycji oraz 

konieczność rozliczenia inwestycji w roku budżetowym 2021 środki zostały zwrócone i 

zasiliły pulę dostępną dla Gminy Czeladź w roku 2022. 

 

Ponadto z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu 

otrzymano promesę wstępną dla zadania „Kompleksowe modernizacja drogi gminnej – 

ulicy Ogrodowej w Czeladzi”. Promesa opiewa na kwotę 4 630 000 zł. 

 

W konkursie Cyfrowa Gmina, realizowanym w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-

2020 został złożony wniosek o dofinansowanie w zakresie cyfryzacji Urzędu Miasta. 

Gmina otrzymała promesę dofinansowania na kwotę 174.617,76 zł. 

 

Dla projektu „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” Miasto otrzymało dofinansowanie ze 

środków unijnych i budżetu państwa na kwotę 862.996,13 zł. 

 

Dla projektu „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z 

uzbrojeniem terenu (brownfield)” Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych i 

budżetu państwa na kwotę 1.757.443,13 zł. 

 

Dla projektu „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu 

wraz z zagospodarowaniem terenu” Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków 

unijnych i budżetu państwa na kwotę 11.805.894,74 zł. 
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Dla projektu „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z 

przedsięwzięciami towarzyszącymi” Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych 

w kwocie 2.900.000,00 zł i oczekuje na refundację w kwocie 271.416,00 zł. 

 

Dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR 

oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” Miasto otrzymało  

dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3.231.083,02 zł. 

 

Dla projektu „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” Miasto otrzymało 

dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 68 582.32 zł. 

 

Wnioskodawca Kwota 

dofinansowania 

w 2021 

Źródło 

finansowania 

Nazwa zadania Uwagi 

Miasto Czeladź 0 Budżet 

państwa- 

Program 

Inwestycji 

Strategicznych 

Kompleksowa 

modernizacja drogi 

gminnej – ulicy 

Ogrodowej w 

Czeladzi 

W 2021r. 

Miasto 

pozyskało 

promesę 

dofinansowania 

na zadanie 

planowane do 

realizacji w 

latach 2022-

2023. Promesa 

opiewa na 

kwotę 

4.630.000. 

Miasto Czeladź 0 Program 

Polska 

Cyfrowa, 

środki UE 

Cyfrowa Gmina W 2021r. 

Miasto 

otrzymało 

promesę 

dofinansowania 

na kwotę 

174.617,76 zł 

na zadanie 

planowane do 

realizacji w 

2022r. 

Miasto Czeladź 862.996,13 Środki UE, 

budżet 

państwa 

Budowa ulicy 

Scheiblera w 

Czeladzi 

Zadanie 

zakończone 

rzeczowo. 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 
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zgodnie z 

umową wynosi 

2.000.710,00 zł  

Miasto Czeladź 1.757.443,13 Środki UE, 

budżet 

państwa 

Aktywizacja 

gospodarcza terenu 

byłej KWK Saturn 

w Czeladzi wraz z 

uzbrojeniem terenu 

(brownfield) 

Zadanie 

zakończone 

rzeczowo. 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 

zgodnie z 

umową wynosi 

3.816.355,45 zł 

Miasto Czeladź 11.805.894,74 Środki UE, 

budżet 

państwa 

Postindustrialne 

Centrum 

Dziedzictwa 

Górnictwa 

Węglowego w 

Zagłębiu wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 

zgodnie z 

umową wynosi  

18.888.562,45 

zł. 

Miasto Czeladź 2.900.000,00 Środki UE Zintegrowane 

punkty 

przesiadkowe A-T-

R/A-R w mieście 

Czeladź wraz z 

przedsięwzięciami 

towarzyszącymi 

Złożony został 

wniosek o 

refundację na 

kwotę 

271.416,00 zł. 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 

zgodnie z 

umową wynosi  

29.993.072,42 

zł 

Miasto Czeladź 3.231.083,02 Środki UE Poprawa 

efektywności 

energetycznej Hali 

Widowiskowo-

Sportowej MOSiR 

oraz budynku 

obsługi stadionu w 

Czeladzi wraz z 

montażem OZE 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 

zgodnie z 

umową wynosi  

4.016.694,37 

zł. 

Miasto Czeladź 68 582.32 Środki UE Alternatywne źródła 

energii dla Kopalni 

Kultury w Czeladzi 

Zadanie 

zakończone i 

rozliczone. 

Miasto Czeladź 200.000 

(niewykorzystane) 

Fundusz 

Solidarności 

Górnośląsko-

Zagłębiowskie

j Metropolii 

Przebudowa ulicy 

Polnej 

Z uwagi na 

problemy 

techniczne w 
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realizacji 

inwestycji oraz 

konieczność 

rozliczenia 

inwestycji w 

roku 

budżetowym 

2021 środki 

zostały 

zwrócone i 

zasiliły pulę 

dostępną dla 

Gminy Czeladź 

w roku 2022. 

 

Miasto Czeladź  388.244,64 POIiŚ – środki 

UE 

Likwidacja niskiej 

emisji w budynkach 

mieszkalnych w 

Czeladzi 

Wartość 

dofinansowania 

ogółem 

zgodnie z 

umową wynosi  

1.658.193,08 zł 

Miasto Czeladź 2 952,00 Środki 

WFOŚiGW  

Opracowanie 

„Programu Ochrony 

Środowiska dla 

Gminy Czeladź na 

lata 2021-2024 z 

uwzględnieniem 

perspektywy na lata 

2025-2028” wraz z 

prognozą 

oddziaływania na 

środowisko. 

Zadanie 

zakończone i 

rozliczone. 

 

 

Wnioskodawca Wnioskowana 
kwota 

Źródło finansowania Nazwa zadania Uwagi 

Miasto Czeladź 312,00 zł Dofinansowanie zostało 
przyznane Decyzją 
Wojewody Śląskiego  

Organizacja 
transportu osób 
mających trudności 
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nr ZKI.6330.2.1.2021(2) 
z dnia 14 stycznia  
2021 roku  z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19. 

w samodzielnym 
dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-
CoV-2, w tym osób 
niepełnosprawnych 

Miasto Czeladź  25 600,00 zł Dofinansowanie zostało 
przyznane Decyzją 
Wojewody Śląskiego  
nr ZKI.6330.2.1.2021(2) 
z dnia 14 stycznia  
2021 roku  z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19. 

Organizacja 
telefonicznego 
punktu zgłoszeń 
potrzeb 
transportowych oraz 
informacji  
o szczepieniach 
przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 
(infolinia) lub 
stanowiska 
gminnego 
koordynatora  
do spraw szczepień 
przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 

Przyznane środki 
zostały 
rozdysponowane  
w postaci 
specjalnego 
dodatku 
finansowego  
do wynagrodzenia 
dla 4 pracowników 
Wydziału Edukacji  
i Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta 
Czeladź, 
bezpośrednio 
zaangażowanych  
w organizację, 
prowadzenie  
i koordynację 
infolinii oraz 
transportu 
pacjentów  
na szczepienia 
przeciw COVID-19. 
Z uzyskanych 
środków opłacane 
były również 
wszystkie składki 
oraz podatek  
od w/w specjalnego. 

Miasto Czeladź  5 000,00 zł Dofinansowanie 
przyznane Decyzją 
Wojewody Śląskiego  
nr ZKI.6330.2.10.2021  
z dnia 22 kwietnia  
2021 roku z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19. 

Zapewnienie 
wsparcia 
organizacyjnego, 
technicznego lub 
organizacyjno-
technicznego, 
związanego  
z tworzeniem 
punktów szczepień 
powszechnych 

Środki finansowe 
zostały 
przeznaczone  
na zakup sprzętu 
medycznego oraz 
drukarki laserowej 
zgodnie z opisem: 
- lodówka 
stacjonarna 
Samsung 
RB29FSRNDSA  
do 
przechowywania 
szczepionek, 
- lodówka do 
transportu leków 
CDF 11 o 
pojemności 10,5  l, 
- torba medyczna 
Medi do transportu 
medycznego 
insuliny lub leków 
termolabilnych 
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np. szczepionek, 
- drukarka laserowa 
mono Hewlett-
Packard LaserJet 
PRO M404n. 
Przedmioty zostały 
przekazane do 
Punktu Szczepień 
Powszechnych  
w Czeladzi, przy  
ul. Grodzieckiej 52 
na mocy 
porozumienia numer 
BS-EP.3241.2.1.21 
z dnia 16 sierpnia 
2021 roku. 

Miasto Czeladź  20 000,00 zł Dofinansowanie 
przyznane Decyzją 
Wojewody Śląskiego  
nr ZKI.6330.2.72.2021  
z dnia 11 czerwca  
2021 roku z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19. 

Działania 
promocyjne, mające 
na celu zwiększenie 
liczby mieszkańców 
(w szczególności  
w wieku 60+) 
poddających się 
szczepieniu przeciw 
COVID-19. 

Środki finansowe 
zostały 
przeznaczone na 
realizacja usługi 
dotyczącej 
przygotowania oraz 
dostarczenia 
pakietu promocyjno 
- informacyjnego na 
temat szczepień 
przeciwko 
COVID-19 oraz 
zakup dwóch 
namiotów 3 x 4,5 
metra (3 ściany 
pełne, konstrukcja 
aluminiowa 
ośmiokątna, o 
profilu 45 mm, 
poliestrowy 
pokrowiec na 
konstrukcję i ściany, 
szpile do stabilizacji 
namiotu, taśmy 
odciągowe z 
regulacją i kotwami 
skrętnymi) wraz  
z dwoma banerami 
poliestrowymi 
(długość 4,5 metra) 
oraz zestawem 
obciążników 
żeliwnych  
(8 x 16 kg). 

Miasto Czeladź – 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Czeladzi. 

24 480,00 zł Dofinansowanie  
ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego,  
z Funduszu 
Solidarnościowego  
na realizację programu 
„Opieka wytchnieniowa 
2021” 

Realizacja programu 
pn. „Opieka 
wtychnieniowa 2021” 

Usługa opieki 
wytchnienowej  
w formie pobytu 
dziennego stanowi 
uzupełnienie  
i wzmocnienie 
dotychczas 
oferowanego 
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wsparcia 
skierowanego  
do osób 
niepełnosprawnych  
tj. wsparcia w formie 
usług opiekuńczych, 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
oraz  
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi. 
Pomoc w formie 
opieki 
wytchnieniowej 
pozwala odciążyć 
opiekunów chorych, 
czyli przede 
wszystkim członków 
rodzin od 
codziennych 
obowiązków 
łączących się ze 
sprawowaniem 
opieki i zapewnić 
czas na odpoczynek 
i regeneracje. 

Miasto Czeladź – 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Czeladzi. 

56 375,00 zł Dotacja celowa 
Wojewody Śląskiego  
z   przeznaczeniem  
na dofinansowanie 
świadczenia usług 
opiekuńczych zgodnie  
z Programem „Opieka 
75+” - 2021. 

Realizacja programu 
„Opieka 75+” w 2021 
roku. 

 

Miasto Czeladź – 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Czeladzi. 

183 923, 68 zł Środki unijne: 
157 174,53 zł. 
 
budżet państwa: 
18 491,12 zł. 
 
budżet gminy: 
5 980,00 zł. 

„Rynek – Nowe 
Możliwości” 
RPO WSL na lata 
2014-2020 dla osi 
priorytetowej:  
IX Włączenie 
społeczne dla 
działania: 9.1. 
Aktywna integracja 
dla poddziałania: 
9.1.1.Wzmacnianie 
potencjału 
społecznego-
zawodowego 
społeczności 
lokalnych – ZIT. 

 

Miasto Czeladź – 
Żłobek Miejski 

65 280,00 zł Budżet państwa dofinansowanie 
instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do 
lat 3 w ramach 
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Resortowego 
programu rozwoju 
instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do 
lat 3 
"MALUCH+"2021 

Miasto Czeladź – 
Żłobek Miejski 

73 440,00 zł Budżet państwa dofinansowanie 
zadań własnych z 
zakresu organizacji  
opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

 

Miasto Czeladź - 
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

3 569 776,91 zł Środki z budżetu Unii 
Europejskiej 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej Hali 
Widowiskowo-
Sportowej MOSiR 
oraz budynku 
obsługi stadionu w 
Czeladzi wraz z 
montażem OZE 

dofinansowanie UE 
w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Śląskiego na lata 
2014-2020 
(Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego) 

Miasto Czeladź - 
Dom Pomocy 
Społecznej „Senior” 
im. J. Kaczmarka  
w Czeladzi. 

122 327,90 zł Zadania 
współfinansowane  
ze środków UE 

Kontynuacja projektu 
„Śląskie Pomagam” 
wydatki poniesione 
w ramach tego 
grantu  projektu 
wynosiły  
81 839,90 zł.  
Grant na wsparcie 
finansowe osób 
wykonujących usługi 
społeczne w DPS. 

 

Miasto Czeladź - 
Dom Pomocy 
Społecznej „Senior” 
im. J. Kaczmarka  
w Czeladzi. 

24 325,00 zł Fundusz 
przeciwdziałania 
COVID-19 Ministerstwa 
Rodziny i Polityki 
Społecznej 

Środki finansowe 
przekazane były na  
zabezpieczenie 
domów pomocy 
społecznej  przed 
wzrostem zakażeń  
wywołanych 
wirusem 
Sars-CoV-2. 

 

Miasto Czeladź - 
Dom Pomocy 
Społecznej „Senior” 
im. J. Kaczmarka  
w Czeladzi. 

16 163,00 zł Środki Wojewody 
Śląskiego 

Środki przekazane 
na zadania własne 
gmin. 

 

 

Miasto Czeladź  -  25 404 199,47 
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Szkoły Podstawowe 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Stworzenie nowoczesnej szkoły, w której 
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań.  
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich 
szkół podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka).  

- Laboratoria 
przyszłości 

- 80 100,00 

2. Poprawa stanu czytelnictwa poprzez 
wzmacnianie roli biblioteki szkolnej jako 
lokalnego ośrodka życia społecznego, 
stanowiących centrum dostępu do kultury i 
wiedzy.  

- Narodowy 
Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 

- 12 000,00 + 3 000,00 
wkład własny 

3. Zakup rolet. - - Środki 
pozyskane przez 
Radę Rodziców. 

3 300,00 

4. Zakup materiałów biurowych. - - Sponsor 
indywidualny 

450,00 

5. Zakup nagród dla uczniów. - - Sponsor 
indywidualny 

850,00 

6. Akcja „Podpaski w szkole dla każdej 
dziewczyny”. 

- - Fundacja 
Kulczyk i 
Rossman 

4 200,00 

SUMA: 103 900,00 

 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Realizacja nowoczesnej pracowni. - Laboratoria 
przyszłości 

- 157 200,00 

2. Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i 
młodzieży "Zdrowo na sportowo" 
(przeciwdziałanie alkoholizmowi). 

- - Zdrowo na 
sportowo 

11 000,00 

3. Erasmus+ „Inside Out” 
Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli w 
Portugalii. 

Erasmus+ - - 25 253,62 

SUMA: 193 453,62 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Wyposażenie nowoczesnej pracowni. - Laboratoria 
przyszłości 

- 81 000,00 

2. Działalność świetlicy szkolnej. - - Konkurs 
„Kasztanobranie” 

557,50 

3. Stoliki dla uczniów. - - Środki od 
sponsorów 

20,00 

4.  Laptopy dla uczniów. -  Środki od 
sponsorów 

8 300,00 

SUMA: 89 877,50 
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Wyposażenie szkoły w sprzęt, m.in. do 
druku, przetwarzania wizerunku i głosu, 
programowania i kodowania. 

- Laboratoria 
przyszłości 

- 60 000,00 

2. Doposażenie pracowni internetowej w 
narzędzia TIK. 

- Aktywna tablica - 14 000,00 

Suma: 74 000,00 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Środki przeznaczone na wyposażenie 
nowoczesnej pracowni. 

- Laboratoria 
przyszłości 

- 103 500,00 

2. Erasmus+ „ Eat healthy, act 
responsibly”. Środki przeznaczone na 
wizyty robocze w Macedonii oraz w 
Polsce. 

Erasmus+ - - 12 032,00 

3. Erasmus+ „ Mythomania in the open air 
museums”. Środki przeznaczone na 
wizytę roboczą w Hiszpanii. 

Erasmus+ - - 8 888,00 

4. Erasmus+ Środki przeznaczone na 
realizację programu „Języki obce 
kluczem do otwartego świata”.  

Erasmus+ - - 13 586,75 

5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów klas 1-8, w tym zajęć 
artystycznych: plastyczne w klasach 1-3, 
zajęcia taneczne – mażoretki w klasach 
4-8 oraz zajęcia rozwijające sprawność 
fizyczną dla klas 1. 

- - Środki Stowarzyszenia 
Rodziców Uczniów SP5 

4 680,00 

6. Organizacja zajęć nauki pływania dla 
klas 1-3. 

- - Środki Stowarzyszenia 
Rodziców Uczniów SP5 

3 840,00 

7. Zakup monitora interaktywnego. - - Środki pozyskane przez 
Radę Rodziców w czasie 
pikniku „Pożegnanie lata” 

7 800,00 

8. Zakup maszyny do popcornu. - - Środki pozyskane przez 
Radę Rodziców w czasie 
kiermaszu świątecznego 

2 000,00 

9. 10 laptopów. - - Darowizna rzeczowa od 
firmy Epam 

14 500,00 

10. Zakup koszy zamontowanych w 
wyremontowanej strefie przyszkolnej. 

- - Darowizna pozyskana od 
firmy Bud-kom 

1 500,00 

SUMA: 172 326,75 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 

Całkowita kwota 
pozyskanych funduszy 

[zł] unijne rządowe inne 

1. Zakup wyposażenia do laboratorium.  - Laboratoria 
przyszłości 

- 122 100,00 

2. Erasmus+ „Toy Stories: portraits of children 
and their toys around Europe”. 
Koszty wizyty studyjnej w Taranto (Włochy). 

Erasmus+ - - 12 840,00 

3. Zakup monitora interaktywnego. - - Środki 
pozyskane przez 
Radę Rodziców 

8 999,50 

4. Zakup rolet. - - Środki 1 000,00 
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pozyskane przez 
Radę Rodziców 

5. 15 laptopów. - - Darowizna 23 800,00 

SUMA: 168 739,50 

 

 

 

 

Przedszkola Publiczne 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 Całkowita kwota 

pozyskanych funduszy 
[zł] unijne rządowe inne 

1. Zakup zasłon. - - 
Środki 

pozyskane przez 
Radę Rodziców 

144,00 

2. Prezenty dla dzieci z okazji różnych świąt. - - 
Środki 

pozyskane przez 
Radę Rodziców 

5 250,00 

3 Nagrody w przedszkolnym konkursie 
plastycznym. 

- - 
Środki 

pozyskane przez 
Radę Rodziców 

80,00 

SUMA: 5 474,00 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi   

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 Całkowita kwota 

pozyskanych funduszy 
[zł] unijne rządowe inne 

1. Propagowanie czytelnictwa – zakup książek 
dla przedszkolaków. 

- 
Narodowy 

Program Rozwoju 
Czytelnictwa 

- 2 800,00 

2. Zakup tablicy interaktywnej. - - 
Pozyskanie 

środków przez 
Radę Rodziców 

1 447,24 

3. 
Zakup materiałów papierniczych oraz 

środków dydaktycznych dla wszystkich grup 
wiekowych. 

- - 
Pozyskanie 

środków przez 
Radę Rodziców 

14 000,00 

4. Zakup i montaż naklejek na okna 
przedszkola. 

- - 
Pozyskanie od 

sponsorów 
2 100,00 

5. Pozyskanie mebli kuchennych. - - 
Pozyskanie od 

sponsorów 
1 000,00 

6. Urządzenie i zagospodarowanie ścieżki 
dydaktycznej w ogrodzie przedszkolnym. 

- - 
Pozyskanie od 

sponsorów 
12 000,00 

7. Zakup środków chemicznych i materiałów 
dydaktycznych. 

- - 
Pozyskany od 
firmy Volunta 

1 000,00 

SUMA: 34 347,24 

 

Przedszkole Publiczne nr 11 w Czeladzi  

Lp. Cel 

Pozyskane fundusze zewnętrzne  
 Całkowita kwota 

pozyskanych funduszy 
[zł] unijne rządowe inne 

1. Propagowanie czytelnictwa – zakup książek 
dla przedszkolaków. 

- 
Narodowy 

Program Rozwoju 
Czytelnictwa 

- 2 880,00 
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2. Proces wspomagania kompetencji 
kluczowych - szkolenia i doradztwo. 

Europejski 

fundusz 

społeczny 

- - 2 181,20 

3. Poprawa estetyki i otoczenia przedszkola. - - 1% podatku 2 985,00 

SUMA: 8 046,20 

 

Szkoły Podstawowe i Przedszkola Publiczne: 850 164,81 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej. 

Wnioskodawca 

 

Kwota 

 

Żródło finansowania 

 

Nazwa zadania 

 

Uwagi 

 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii 
Nogajowej w Czeladzi 

 

15 700,00 zł 

 

środki finansowe 
Ministra Kultury, 
Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 
pochodzące z 
Funduszu Promocji 
Kultury 

 

(Po)dziel się pasją!- 
zadanie w ramach 
Programu 
Partnerstwo dla 
książki 

 

 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii 
Nogajowej w Czeladzi 

 

22 938,00 zł 

 

środki finansowe 
Ministra Kultury, 
Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 
pochodzące z budżetu 
państwa 

 

  Zakup i zdalny 
dostęp do nowości 
wydawniczych - 
zadanie w ramach 
Programu 
Wieloletniego 
"Narodowy Program 
Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0" 
Priorytet 1 Poprawa 
oferty bibliotek 
publicznych Kierunek 
Interwencji 1.1.  

 

 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii 
Nogajowej w Czeladzi 

 

995 000,00 zł 
 

środki finansowe 
Ministra Kultury i  
Dziedzictwa 
Narodowego 
pochodzące z budżetu 
państwa 

 

Modernizacja 
budynku Miejskiej 
Biblioteki Głównej 
im. Marii Nogajowej 
w Czeladzi wraz z 
montażem windy - 
zadanie w ramach 
Kierunku interwencji 
2.1. "Infrastruktura 
bibliotek 2021-2025" 
Priorytet 2 
Narodowego 
Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna: 1 033 638 

Suma środków z funduszy zewnętrznych pozyskanych na rok 2021: 27 288 002,28 
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VIII. Zabytki i miejsca pamięci 

1. Podpisana została umowa nr DU-SP.2121.67.2021 z dnia 14.05.2021 r., o pełnieniu 
funkcji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Czeladzi. 
 
2. Przeprowadzono została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach 
kontrola P/21/070 Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim w tym w 
mieście Czeladź. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano: „W działalności 
kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości” oraz „Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność 
kontrolowanej jednostki w badanym obszarze”. 
 
3. Opracowane zostało sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Miasta Czeladź na lata 2019-2022 za okres od maja 2019 r., do września 2021 r. Rada 
Miejska przyjęła Sprawozdanie z realizacji GPOnZ Miasta Czeladź uchwałą nr 
XLII/550/2021 w dniu 24 listopada 2021 r. 
 
4. Podpisano umowę z Wojewodą Śląskim w sprawie udzielenia dotacji gminie Czeladź 
(w wysokości 1 000,00 zł) na realizację w 2021r. zadań dotyczących opieki nad 
grobami wojennymi. Dotację wykorzystano na sprzątanie dwóch miejsc pamięci, tj. 
Pomnika – grobu wojennego zamordowanych w KL Auschwitz Birkenau, przy ul. 
Katowickiej oraz Pomnika - grobu wojennego Żydów zamordowanych podczas akcji 
spalenia będzińskiej synagogi, na cmentarzu żydowskim przy ul. Będzińskiej. 
 
5. W ramach adaptacji i remontu zabytkowych budynków kopalni „Saturn” do nowej 
funkcji „Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego” pełniony był w 
2021 roku stały nadzór konserwatorski przez MKZ. 
 

6. 1-2 listopada odbyła się kwesta na cmentarzach czeladzkich, organizowana przez 
Muzeum Saturn, na rzecz konserwacji zabytkowych pomników nagrobnych. 
 

7. Został odnowiony pomnik – rzeźba upamiętniająca górników, zlokalizowana na 
skwerze przy ul. Tadeusza Kościuszki  w dzielnicy Piaski. 
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IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladź. 

 

Rada Miejska w 2021  roku podjęła  
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 

trakcie realizacji 

1.  

XXXII/427/2021  

w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na 

ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020 – 

2023. 

 

  

Zrealizowana  

2. XXXIII/ 

428/2021 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury 

medycznej przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 Zrealizowana  

3. XXXIII/429/2021 w sprawie  zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży w 2021 roku.                                                                                         

Dziennik  

Urzędowy 

Województwa 

Śląskiego z 2021 

poz. 1600 z dnia 4 

marca 2021   

Zrealizowana 

4. XXXIII/430/2021  

w sprawie przekazania petycji.                                

 Zrealizowana 

5. XXXIII/431/2021 w sprawie przekazania petycji.                                 Zrealizowana 

6. XXXIII/432/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działek nr 163/1 i nr 164/1 arkusz mapy nr 4,  

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy 

 Zrealizowana 
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7. XXXIII/433/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działek nr 29/15, 31/6, 29/16 arkusz mapy nr 41, część 

działek nr 108 arkusz mapy nr 7, działka nr 4/89 arkusz mapy nr 31, 

działka nr 93/3 arkusz mapy nr 20, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

8. XXXIII/434/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości 

(garaży) oznaczonych jako część działki nr 188, arkusz mapy 12, 

część działki nr 227/7 arkusz mapy nr 13, część działki nr 78/1 

arkusz mapy nr 6 oraz cześć działki nr 1/9 arkusz mapy 45  

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców  

na okres 10 lat. 

 Zrealizowana 

9. XXXIII/435/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki  nr  29/16 arkusz mapy 41,  część działki nr 97/4 

arkusz mapy nr 20, część działki nr 149/6 arkusz mapy nr 13,  działka 

nr 238/10 arkusz mapy nr 29, część działki nr 103/3 arkusz mapy nr 

55, działka nr 182/2 arkusz mapy nr 21, w dzierżawę  w drodze  

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

 Zrealizowana 

10. XXXIII/436/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działek nr 2 i nr 6 arkusz mapy 38 oraz działka nr 

170 arkusz mapy 32,  w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 

 Zrealizowana 

11. XXXIII/437/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działki nr 163/268 arkusz mapy 24,  w dzierżawę  

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 Zrealizowana 

12. XXXIII/438/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki  nr 30/9 arkusz mapy nr 41,  część działki  nr 

35/119 arkusz mapy nr 41,  część działki nr 37 arkusz mapy nr 42, 

część  działek  nr 105, 106/1 arkusz mapy nr 43,  część działki nr 2/2 

 Zrealizowana 
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arkusz mapy nr 21, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na 

rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

13. XXXIII/439/2021 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 

52 arkusz mapy 59 o powierzchni 0,0115 ha oraz części działki 129 

arkusz mapy 25 o powierzchni około 0,0200 ha stanowiących 

własność Gminy Czeladź na części nieruchomości oznaczonej 

numerami działek: 37/2 arkusz mapy 17 o powierzchni około 

0,0600 ha oraz 91/1 arkusz mapy 18 o powierzchni około 0,0040 ha 

stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 

 Nie zrealizowana 

14. XXXIII/440/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem działki 57/11 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,0850 ha 

położonej przy ulicy Piaskowej w Czeladzi. 

 Nie zrealizowana 

15. XXXIII/441/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

oznaczonej numerem działki 7/3 arkusz mapy 60 o powierzchni 

około 0,0350 ha położonej przy ulicy Handlowej w Czeladzi. 

 

 Nie zrealizowana 

16. XXXIII/442/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 46/1 

o powierzchni 0,4421 ha, 145/27 o powierzchni 0,1689 ha, 145/26 

o powierzchni 0,0137 ha, 276/1 o powierzchni 0,1417 ha, 277/1 

o powierzchni 0,2277 ha, 277/2 o powierzchni 0,1934 ha, 277/3 

o powierzchni 0,3374 ha, arkusz mapy 13 położonych na terenie 

tzw. Szybu Kondratowicz, stanowiących własność Gminy Czeladź. 

 

 Nie zrealizowana 

17. XXXIII/443/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanego gruntu 

będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonego 

numerami działek: 51/16 o powierzchni 3,4143 ha oraz 51/17 

o powierzchni 0,4632 ha arkusz mapy 13 położonego na terenie tzw. 

Szybu Kondratowicz, stanowiącego własność Skarbu Państwa 

 Nie zrealizowana 

18. XXXIII/444/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanego 

gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź 

oznaczonego numerem działki 259 arkusz mapy 13 o powierzchni 

 Nie zrealizowana 
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około 0,1370 ha położonego przy ul. Bytomskiej w Czeladzi, 

stanowiącego własność Skarbu Państwa. 

19. XXXIII/445/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem działki 286/1 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0156 ha 

położonej przy ulicy Żabiej w Czeladzi. 

 Nie zrealizowana 

20. XXXIII/448/2021 w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego połączenia Pogotowia 

Ratunkowego w Sosnowcu i Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Katowicach 

  

21. XXXIV/449/2021  w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/330/2020 Rady Miejskiej 

w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na lata 2021-2023. 

 

 W trakcie realizacji 

22. XXXIV/450/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź 

na rok 2021. 

 

 Uchylona przez 

Nadzór Prawny 

Wojewody Śląskiego 

23. XXXIV/451/2021  w sprawie przekazania petycji   Zrealizowana 

24.  

XXXIV/452/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki  nr 30/9 arkusz mapy nr 41,  część działki  nr 

104/20 arkusz mapy nr 13,  część działki nr 14/1 arkusz mapy nr 58, 

w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  

dzierżawców. 

 

 Zrealizowana 

25. XXXIV/453/2021  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki  nr   68 arkusz mapy 6,  część działki nr 140/12 

arkusz mapy nr 20,  część działki nr 54/13 arkusz mapy nr 13,  część 

działki nr 217 arkusz mapy nr 22, część działki nr 130/1 arkusz 

 Zrealizowana 
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mapy nr 24,   działka nr 191/5 arkusz mapy nr 22, działka nr 47/5 

arkusz mapy nr 43, część działki nr 156/1 arkusz mapy nr 3,   część 

działki nr 29/15 arkusz mapy nr 41, część działki nr 2/121 arkusz 

mapy nr 11, część działki nr 79/3 arkusz mapy nr 6, część działki nr 

78/3 arkusz mapy nr 6, w dzierżawę  w drodze  bezprzetargowej, na 

rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

 

26. XXXIV/454/2021  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej 

jako dz. 181/9 k.m 12 na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o 

 

 Zrealizowana 

27. XXXV/457/2021  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki: 268 arkusz 

mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha położonej w pobliżu tzw. 

obwodnicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Czeladź. 

 

 Zrealizowana 

28. XXXV/458/2021  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki: 266 arkusz 

mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha położonej w pobliżu tzw. 

obwodnicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Czeladź. 

 

 Zrealizowana 

29. XXXVI/462/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego 

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4731S- ul. 

Dehnelów w Czeladzi” 

 Brak realizacji; 

Starosta Będziński 

rozwiązał umowę dot. 

realizacji zadania, 

ponieważ nie uzyskał 

w terminie 

pozwolenia 

wodnoprawnego 

30. XXXVI/463/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 203 arkusz 

 Nie zrealizowane 
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mapy 28, 237 arkusz mapy 29 o łącznej powierzchni około 4,2000 

ha położonej przy ulicy Nowopogońskiej, stanowiącej własność 

Gminy Czeladź. 

31. XXXVI/464/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 67/15, część działki nr 65/14 arkusz mapy 57, 

w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, 

na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

32. XXXVI/465/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 54/13 arkusz mapy 13, działki nr 197/9, nr 

53/10, nr 54/10, nr 273/15 arkusz mapy 13, część działki nr 56/16 

arkusz mapy nr 4, część działek nr 35/82 i nr 35/83 arkusz mapy nr 

41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

33. XXXVI/466/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Czeladź. 

Dz.U.Woj.Śl. z 

7.05.2021 poz.3258 

W trakcie realizacji 

34. XXXVI/467/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dz.U.Woj.Śl. z 

7.05.2021 poz.3259 

W trakcie realizacji 

35. XXXVI/469/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich 

zadań przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi. 

 Zrealizowana 

36. XXXVI/470/2021 w sprawie przekazania petycji  Zrealizowana 

37. XXXVI/473/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie gminnej spółki prawa 

handlowego „CTBS Development” spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedziba w Czeladzi. 

 Zrealizowana 

38. XXXVII/474/202

1 

w sprawie zmiany uchwały XXXII/432/2016 Rady Miejskiej w 

Czeladzi w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 

Dz.U. z 2021 

poz.3931 z dnia 

04.06.2021  

Zrealizowana 

39.  
XXXVII/475/2021 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020  Zrealizowana 

40. XXXVII/476/202 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku  Zrealizowana 
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1 mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

41. XXXVII/479/202

1 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanego 

gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź 

oznaczonego numerem działki 35/108 o powierzchni około 0,0600 

ha arkusz mapy 41 położonego przy ulicy Karola Scheiblera, 

stanowiącego własność Skarbu Państwa. 

 Nie zrealizowana 

42. XXXVII/480/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 

stanowiących  własność Gminy Czeladź, oznaczonych numerami 

działek: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8 oraz 74, 75, 5/6, 

7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26 o łącznej powierzchni 1,6074 

położonych przy ulicy Gdańskiej. 

 Nie zrealizowana 

43. XXXVII/481/202

1 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerem działki 26 arkusz mapy 28 o powierzchni 

0,0291 ha położonej przy ulicy Nowopogońskiej, stanowiącej 

własność Gminy Czeladź. 

 zrealizowana 

44. XXXVII/482/202

1 

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. 

  zrealizowana 

45. XXXVII/483/2021 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. 

  zrealizowana 

46. XXXVII/484/202

1 

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. 

  zrealizowana 

47. XXXVII/485/202

1 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w drodze 

bezprzetargowej, budynku (i-1) położonego w Czeladzi przy ul. 

Sikorskiego 7A  na nieruchomości oznaczonej  nr działki 1/7, 

arkusz mapy 45, na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 10 lat. 

  zrealizowana 
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48. XXXVII/486/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM Zagłębie” 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

  zrealizowana 

49. XXXVII/487/2021 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu 

 

 

  zrealizowana 

50. XXXVIII/493/20

21  

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź. 

 W trakcie realizacji  

51. XXXVIII/494/20

21 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Czeladź w roku szkolnym 2021/2022. 

Dz.U. z 2021 

poz.4538 z dnia 

01.07.2021 

W trakcie realizacji  

52. XXXVIII/495/20

21 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź 

na rok 2021 . 

Dz.U. z 2021 

poz.4539 z dnia 

01.07.2021 

Uchylona przez 

Nadzór Prawny 

Wojewody Śląskiego 

53. XXXVIII/496/20

21 

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. 

 Nie zrealizowana 

54. XXXVIII/497/20

21 

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 

 Nie zrealizowana 

55. XXXVIII/498/20

21 

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. 

 zrealizowana 

56. XXXVIII/499/20

21 

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. 

  zrealizowana 

57. XXXVIII/500/20 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości   zrealizowana 
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21 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. 

58. XXXVIII/501/20

21 

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. 

  zrealizowana 

59. XXXVIII/502/20

21 

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. 

  zrealizowana 

60. XXXVIII/503/20

21 

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. 

 zrealizowana 

61. XXXVIII/504/20

21 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

  zrealizowana 

62. XXXVIII/507/20

21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku  

o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 

  zrealizowana  

63. XXXVIII/508/20

21 

w sprawie  przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami 

powiatowymi. 

 w trakcie realizacji  

64. XL/ 510/ 2021 w sprawie  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Miasta 

Czeladź 

Dz.U.  z 2021 

poz.6456 z dnia 

11.10.2021 

Nieważna w części 

65. XL/511/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie instalacji wody i 

kanalizacji przy ul. Legionów  

 

 Zrealizowana 

66. XL/513/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości  Nie zrealizowana 
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gruntowej oznaczonej numerem działki 

192/5 arkusz mapy 13 o powierzchni około 0,0140 ha położonej 

przy ulicy Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy 

Czeladź 

67. XL/514/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w 

nieruchomościach zabudowanych budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym w Czeladzi przy ulicy 11 Listopada 

7, 9, 11 w drodze bezprzetargowej, na 

rzecz dotychczasowych właścicieli lokali mieszkalnych we 

wspólnotach mieszkaniowych w tym budynku 

 Nie zrealizowana 

68. XL/515/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerami działek: 23/2,27/2 arkusz mapy 23 o łącznej 

powierzchni 0,0994 ha położonej przy ulicy Gdańskiej, stanowiącej 

własność Gminy Czeladź. 

 

 Nie zrealizowana 

69. XL/516/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 47 wiat 

przystankowych posadowionych na nieruchomościach gminnych, w 

drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 

 ?filip 

70. XL/517/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 67/66 arkusz mapy 12, część działki nr 217/1 

arkusz mapy 27, część działki nr 14/7 arkusz mapy 16, działka nr 67 

arkusz mapy 30, część działki nr 65/9 arkusz mapy 59, w dzierżawę 

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

  zrealizowana 

71. XL/518/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako działki nr 4/4 i nr 5/5 arkusz mapy 26, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

  zrealizowana 

72. XL/519/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości 

oznaczonych jako część działek nr 163/268 i nr 69/3 arkusz mapy 

24, część działki nr 132 arkusz mapy 28, działka nr 130 oraz część 

działki nr 139 arkusz mapy 29, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

  zrealizowana 
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73. XL/520/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu 

posadowionego na działce nr 2/99 arkusz mapy 11 w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres 10 

lat. 

 zrealizowana 

74. XL/521/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do 

gminnego zasobu nieruchomości prawa własności zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej jako działka 24/10 arkusz mapy 41 o 

powierzchni 0,3371 ha położonej przy ul. 21 Listopada 23 w 

Czeladzi 

 Nie zrealizowana 

75. XL/522/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do 

gminnego zasobu nieruchomości prawa 

własności nieruchomości oznaczonej jako działka 259 arkusz mapy 

13 o powierzchni 0,1437 ha położonej 

przy ul. Bytomskiej w Czeladzi 

 Nie zrealizowana 

76. XL/523/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej numerem 35/64 

arkusz mapy 41 o powierzchni 0,0523 ha oraz niezabudowanej 

działki 

oznaczonej numerem 35/101 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,0513 

ha położonych przy ulicy Dehnelów w Czeladzi 

 Nie zrealizowana 

77. XL/524/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 

oznaczonych numerami działek: 86 arkusz mapy 2 o powierzchni 

około 0,1400 ha stanowiącej własność Gminy Czeladź na 28 arkusz 

mapy 2 o powierzchni około 0,1400 ha stanowiącej własność osoby 

fizycznej 

 Nie zrealizowana 

78. XL/527/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/407/2020 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowego 

planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Czeladzi na rok 2021 

 

 Zrealizowana 

79. XLI/528/2021  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź 

Dz.U. Woj. Śl. z 

2021 poz.7021 z 

Zrealizowana 
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na rok 2021 dnia 08.11.2021 

80. XLI/529/2021 W sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Czeladź na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2025-2028” 

 W trakcie realizacji 

81. XL/530/2021 W sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Dz.U. Woj. Śl. 

2021 poz.7022 z 

dnia 08.11.2021 

W trakcie realizacji 

82. XL/533/2021 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/401/2020 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowego 

planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi 

 zrealizowana 

83. XLII/534/2021 W sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 

2022 

Dz.U. z 2021 

poz.7438 z dnia 

29.11.2021 

W trakcie realizacji  

84. XLII/535/2021 W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2022 Dz.U. z 2021 

poz.7439 z dnia 

29.11.2021 

W trakcie realizacji  

85. XLII/536/2021 W sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 

 Zrealizowana 

86. XLII/537/2021 w sprawie skargi mieszkanki Czeladzi na działalność CTBS-ZBK 

Sp. z o.o. 

 Zrealizowana 

87. XLII/538/2021 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerem działki 10/41 arkusz mapy 58 o powierzchni 

0,0803 ha położonej przy ul. Matejki 22 w Czeladzi. 

 Nie zrealizowana 

88. XLII/539/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działki nr 67/57 arkusz mapy 12, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 Zrealizowana 

89. XLII/540/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 157 arkusz mapy 3, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

90. XLII/541/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako działka nr 238/5 arkusz mapy 29, działka nr 70/35 oraz część 

działki nr 70/47 arkusz mapy 57, część działek nr 110, nr 111, nr 

 Zrealizowana 
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112 arkusz mapy nr 43, część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48, 

cześć działki nr 47/2 arkusz mapy nr 13, część działki nr 32/14 

arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na 

rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

91. XLII/542/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 8/13, część działki nr 8/14, część działki nr 

10/61 arkusz mapy 58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na 

rzecz 
dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

92. XLII/543/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działki nr 1/9, część działki nr 1/17, część działki nr 1/13 

arkusz mapy 45, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

93. XLII/544/2021 w sprawie zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część 

działki nr 56/27 arkusz mapy 4 ,część działki nr 79/2 arkusz mapy 

nr 6, część działki nr 79/1 arkusz mapy nr 6, działka nr 2/58 arkusz 

mapy nr 11, część działki nr 103/2 arkusz mapy nr 13, część działki 

nr 177/22 arkusz mapy nr 4, część działki nr 5/10 arkusz mapy nr 

47, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

94. XLII/545/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych 

jako część działek nr 55/28 i nr 273/2 arkusz mapy13, część działki 

nr 163/268 arkusz mapy 24, działkę nr 4/97 arkusz mapy 31, działki 

nr 12/3, nr 12/5, nr 12/7 oraz część działek nr 12/4, nr 12/6, nr 12/8 

arkusz mapy 12, działkę nr 47 arkusz mapy nr 56, działkę nr 2/2 

arkusz mapy nr 44, część działki nr 36 arkusz mapy 47, w dzierżawę 

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 

 Zrealizowana 

95. XLII/546/2021 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 

55/16, 54/14 arkusz mapy 13 o łącznej powierzchni 0,0446 ha 

stanowiących własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną 

numerem działki 53/17 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,2010 ha 

stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 

  zrealizowana 
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96. XLII/547/2021 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 

60/7, 61/7,62/7, udziału 1/ 2 w działce 62/9 oraz udziału 1/7 w 

działce 62/8 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni około 0,0959 ha 

oraz 100/8, 99/7, 98/7, 97/9 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 

0,0582 ha stanowiących własność Gminy Czeladź na nieruchomości 

oznaczone numerami działek: 119/3, 119/4, 119/5, 64/1, 64/2 arkusz 

mapy 14 o łącznej powierzchni 0,3878 ha stanowiące własność 

osoby fizycznej 

  zrealizowana 

97. XLII/548/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działek nr 131/2, nr 132/2, nr 133/2, nr 134/2, nr 135/2 

arkusz mapy 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy. 

 Zrealizowana 

98. XLII/549/2021 w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem 

działki 51 arkusz mapy 2 o powierzchni około 0,2000 ha położonej 

przy ul. Przełajskiej stanowiącej własność Gminy Czeladź na 

nieruchomość oznaczoną numerami działek: 16/4 arkusz mapy 13 

oraz 125/2 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,1546 ha 

stanowiącej własność osoby fizycznej 

 Nie zrealizowana 

99. XLII/551/2021 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Dz.U.z 2021 

poz.7440 z dnia 

29.11.2021 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

NPII.4131.1.1148.2

021 z dnia  

22.12.2021 

Podjęto Nową 

Uchwałę w tej 

sprawie 

100. XLII/552/2021 w sprawie: przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej z zakresu 

szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka 

zachorowań w populacji mieszkańców Czeladzi w wieku 65 lat i 

więcej" 

 W trakcie realizacji  

101. XLII/553/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Rozstrzygniecie  

Nadzorcze Nr  

Wprowadzono 

zmiany do Uchwały 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 
392 

 

Narkomanii dla Miasta Czeladź na rok 2022" NPII.4131.1.1135.2

021 – 

UCHYLONO dnia 

22.12.2021 

102. XLII/554/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” 

Rozstrzygniecie  

Nadzorcze Nr  

NPII.4131.1.1164.2

021 – 

UCHYLONO dnia 

22.12.2021 

Wprowadzono 

zmiany do Uchwały 

103. XLII/555/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dworca 

autobusowo - tramwajowego w Czeladzi. 

Rozstrzygniecie  

Nadzorcze Nr  

NPII.4131.1.1265.2

021 – NIEWAŻNA 

dnia  30.12.2021 

 

104. XLII/558/2021 W sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w 

Czeladzi  

Rozstrzygniecie  

Nadzorcze Nr  

NPII.4131.1.1218.2

021 – 

UMORZONO dnia  

07.01.2022 

 

105. XLII/559/2021 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czeladź  W trakcie realizacji 

106. XLII/560/2021 W sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom 

samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań 

 Zrealizowana 

107. XLIV/562/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 
2022-2035 

 W trakcie realizacji 

108. XLIV/563/2021 W  sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2022  W trakcie realizacji 

109. XLIV/564/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi 

 Zrealizowana 

110. XLIV/567/2021 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  W trakcie realizacji 



Raport o stanie gminy Czeladź za rok 2021. 

  
Urząd Miasta Czeladź 

 
393 

 

Czeladzi na 2022 rok 

111. XLIV/568/2021 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

112. XLIV/569/2021 w sprawie  przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

113. XLIV/570/2021 w sprawie  przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-

Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

114. XLIV/571/2021 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo-

Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

115. XLIV/572/2021 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i 

Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

116. XLIV/573/2021 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

117. XLIV/574/2021 w sprawie  przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki 

Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi 

na 2022 rok 

 W trakcie realizacji 

118. XLIV/575/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź  Zrealizowano 

119. XLIV/576/2021 w sprawie skargi mieszkańca Czeladzi na działalność komisji 

mieszkaniowej 

 Zrealizowano 

120. XLIV/577/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź- „Nowe Piaski” 

 W trakcie realizacji 

121. XLIV/578/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego 

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4731S- ul. 

Dehnelów w Czeladzi” 

 W trakcie realizacji 

122. XLIV/579/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę 

Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 

terenu Gminy Czeladź w 2022 roku 

 W trakcie realizacji 

123. XLIV/580/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej na nieruchomości 

położonej w Czeladzi  przy ul. Francuskiej stanowiącej działki o 

numerach ewidencyjnych 29/39, 29/49, 29/50, 29/51, 29/53, 29/54, 

29/57 arkusz mapy 47 

Dz.U. Woj. Śl. z 

2021 poz.8731 z 

dnia 30.12.2021 

W trakcie realizacji 
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124. XLIV/581/2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 Zrealizowana 

125. XLIV/582/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działki nr 1/9 arkusz mapy 45, w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 Zrealizowana 

126. XLIV/583/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej 

jako część działki nr 108 arkusz mapy 7,  w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 Zrealizowana 

127. XLIV/584/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Sosnowiec na 

działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu 

Miasta Czeladź w 2022 roku, w ramach realizacji lokalnej polityki 

międzysektorowej dot. polityki przeciwdziałania negatywnym 

skutkom spożywania alkoholu 

 W trakcie realizacji  

128. XLIV/585/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 2022 roku 

 W trakcie realizacji 

129. XLIV/586/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/553/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z 
dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na rok 2022” 

 W trakcie realizacji 

130. XLIV/587/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLII/554/2021 Rady Miejskiej w 

Czeladzi z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

 W trakcie realizacji 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” 

131. XLIV/588/2021 w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Dz.U.z 2021 r. 

poz.8732 z dnia 

30.12.2021 

Zrealizowana 

132 XLIV/589/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Czeladzi  W trakcie realizacji 

 

 

            Burmistrz Miasta Czeladź 

               Zbigniew Szaleniec 


