
DU-RM.0012.42.2021r.                                                       Czeladź, dnia 15 września 2021 r.  
 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI  

WRZESIEŃ  2021 
Autopoprawka  

 
Lp
.  

Nazwa komisji  Temat posiedzenia komisji  Data , miejsce i godzina 
posiedzenia  

Numer sprawy 

1.   
Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji  
 
 
 
 

Petycja mieszkańców ulicy Legionów w sprawie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż zabudowy 

szeregowej.  

 
 

07.09.2021 r.  
Godz. 15:00   

obrady zdalne 
 
 
 

 
 
 
DU-RM.0012.43.2021 
 
 
 
 

2. Komisja Polityki 
Społecznej, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa 

1.Funkcjonowanie Centrum usług Społecznościowych  

i Aktywności Lokalnej – posiedzenie wyjazdowe.  

2.Opiniowanie Materiałów sesyjnych.  

3.Sprawy różne.  

21.09.2021 
godz. 14:15 

Posiedzenie wyjazdowe  
 

DU-RM.0012.44.2021 

3. Komisja Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej  

1. Informacja Burmistrza Miasta Czeladź dotycząca 
kluczowych inwestycji realizowanych przez gminę 
Czeladź w 2021 rok. Plany inwestycyjne do 2023 roku.  
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.  
3. Sprawy bieżące.  

15.09.2021 
godz.15:15 

obrady zdalne 
 

DU-RM.0012.45.2021 



4.  Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu 

1.Sprawozdanie z inwestycji, remontów i modernizacji 
przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/21 w 
placówkach oświatowych.  
2. „Lato w mieście 2021” – analiza realizacji.  
3. Dzień Edukacji Narodowej.  
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
5. Sprawy różne.  
  

 
27.09.2021r.  
Godz. 16:00 

Sala 2  
 
 

 
 
 
DU-RM.0012.46 .2021 

5. Komisja Finansowo - 

Budżetowa 

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I 
półrocze 2021 r. 
3. Sprawy bieżące. 

29.09.2021 r. 
godz.15:30 

sala 2  

DU-RM.0012.47.2021 

               
                     Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady  
 
                Joanna Kwarciana 





INFORMACJE O CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – RYNEK 22

Centrum  Usług  Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  Rynek  w  okresie

od  marca  2021r  do  sierpnia  2021r  realizowało  spotkania,  którego  organizatorami  był

Wydział  Edukacji  i  Polityki  Społecznej  UM Czeladź,  MOPS Czeladź -  spotkania Klubu

Seniora Wrzos, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez MOSiR oraz

poradnictwo w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym z zakresu: konsultacji w sprawach

przemocy  domowej,  zajęcia  psychoterapeutyczne  dla  dorosłych  dzieci  z  rodzin

dysfunkcyjnych, porady prawne, konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich

rodzin, konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.  

Łącznie w ww okresie odbyło się 60 spotkań, z których skorzystało 475 osób.

W tym:

-  4  spotkania  terapeutyczno-artystyczne  organizowane  dla  dzieci  przez  MOSiR  przy

pomocy MOPS, w których łącznie wzięło udział 39 osób,

- 4 spotkania dla harcerzy w ramach akcji „Lato w mieście” łączna liczba uczestników to 56

osób,

- 12 spotkań Klubu Seniora „Wrzos”, w których łącznie uczestniczyło 157 osób,

- 6 zajęć dla uczestników UTW – taniec liniowy 86 osób,

-  2  spotkania  organizowane  przez  MOSiR  –  warsztaty  dziennikarskie  łączna  liczba

uczestników 9 osób,

- 1 spotkanie z osobą ze świata sportu organizowane przez MOSiR - 16 osób

- 2 rozgrywki w tenisie stołowym – 9 osób,

- 28 spotkań w ramach działalności Punktu Informacyjno Konsultacyjnego gdzie wsparcie

i pomoc uzyskało łącznie 82 osoby,

- 1 wykład z zakresu ziołolecznictwa – 23 słuchaczy.

Ponadto  w  Kamienicy  Zespół  ds  Pozyskiwania  Funduszy  Zewnętrznych  Miejskiego

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  realizuje  projekt  "Rynek  -  Nowe Możliwości"

współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo,

niepełnosprawne  osoby  wykluczone  lub  zagrożone  ubóstwem  lub  wykluczeniem

społecznym.  W  ramach  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  realizowane  są:  trening



umiejętności  społecznych,  job-coaching,  kurs  obsługi  komputera,  spotkania  grupy

wsparcia,  pośrednictwo  pracy,  szkolenia  podnoszące  kwalifikacje.  W  ramach  działań

środowiskowych na rzecz społeczności  lokalnej  są  realizowane animacje  społeczności

lokalnej,  zajęcia  integracyjne  sportowo-ruchowe,  edukacyjne,  plastyczne,  poradnictwo

psychologiczne i prawne, wyjścia edukacyjno-integracyjne.    

W załączeniu przesyłamy broszurę z informacjami dotyczącymi realizacji projektu.

             



 

Materiał  przygotowany na spotkanie Komisji

„RYNEK 
- NOWE MOŻLIWOŚCI” 

Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa  

Projekt pn. "Rynek – Nowe Możliwości" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020



Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czeladzi realizuje projekt pt. 
„Rynek - Nowe Możliwości" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne, 
nieaktywne zawodowe, niepełnosprawne, osoby wykluczone 
lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenie. 

Główne obszary działań obejmują reintegrację społeczną 
i zawodową oraz działania środowiskowe na rzecz 
społeczności lokalnej. 
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STRONA 2

Projekt jest 
komplementarny 
z projektem 
inwestycyjnym - 
rewitalizacją 
Kamienicy 
Konarzewskich 



 

Treningów 
umiejętności 
społecznych 
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STRONA 3

W ramach reintegracji 
społecznej i zawodowej planuje 
się realizację:

Spotkań 
grupy  
wsparcia  

 


Job-coachingu 
  

indywidualny i grupowy


Kursu obsługi 
komputera 

poziom podstawowy

Pośrednictwa 
pracy 

indywidualne i grupowe


Szkoleń 
podnoszących 
kwalifikacje 



 

inicjatyw mieszkańców (wsparcie merytoryczne i finansowe); 
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STRONA 4

W ramach działań 
środowiskowych na rzecz 
społeczności lokalnej planuje się 
realizację:

animacji społeczności lokalnej;   

zajęć integracyjnych, sportowo-ruchowych, edukacyjnych, plastycznych etc.;

poradnictwa psychologicznego i prawnego;

wyjść edukacyjno-integracyjnych, pikników etc.; 

butiku z informacjami. 

Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy Czeladzi, w szczególności z obszaru 
rewitalizowanego Stare Miasto.  



 

Zr
ea

liz
ow

an
e 

dz
ia
ła

ni
a 

STRONA 5

Job -coaching 

zrealizowano łącznie 83 godziny 
wsparcia 

TRENING  
UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH 

zrealizowano łącznie 90 godzin 
wsparcia 

GRUPA   
WSPARCIA 

zrealizowano łącznie 20 godzin 
wsparcia

DOTYCHCZAS 
ZREALIZOWANE 
DZIAŁANIA - 
W KTÓRYCH WZIĘŁY UDZIAŁ 24 OSOBY  



 

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

414 733,34 zł

STRONA 6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 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.

WKŁAD

UNII EUROPEJSKIEJ 352 523,33 zł



Oś priorytetowa X: 

„Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 

zdrowotna”.

Działanie 10.3 

„Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych”.

Poddziałanie 10.3.1 

„Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych ZIT”.

Centrum Usług 
Społecznościowych 
i Aktywności Lokalnej 
Rynek 22 

Wychodząc naprzeciw problemom 
społecznym, jakie zostały 
zdiagnozowane na terenie dzielnicy, 
zaproponowano stworzenie centrum 
wsparcia, które będzie oferować 
atrakcyjną  ofertę dla społeczności 
lokalnej. 
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STRONA 7



 

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

ul. 17 Lipca 27

41-250

Czeladź

+48 534 275 076 mops@mops.czeladz.pl

www.mops.czeladz.pl

mailto:drd.adrian@gmail.com
http://www.mops.czeladz.pl







