
DU-RM.0012.49.2019r. Czeladź, dnia 8 listopada 2019r.
 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

Listopad 2019 r. 

Lp. Nazwa komisji Temat posiedzenia komisji Data , miejsce i godzina 
posiedzenia 

Numer sprawy

Komisja Finansowo - 
Budżetowa

  Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

 Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Czeladź na 2020 
rok ( z analizą propozycji i korekt zgłoszonych przez 
pozostałe komisje)

 Sprawy bieżące 

27 listopada  2019 r. 
Godz. 15.00

Sala Konferencyjna Nr 2 
DU-RM.0012.51.2019

Komisja Polityki 
Społecznej Zdrowia  i 
Bezpieczeństwa 

 Projekt budżetu na 2020 rok

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne

26 listopada  2019r.
Godz. 14.15

Sala konferencyjna nr 2 DU-RM.0012.52.2019

Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu 

 Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
  Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne ( DU-RM.0005.6.2019)

            25 listopada  2019r.
Godzina 16:00

Sala Konferencyjna Nr 2
DU- RM. 0012.50.2019

Komisja Rozwoju i 

Polityki Przestrzennej

 Przedstawienie projektu budżetu na 2020 rok w zakresie 
zadań inwestycyjnych i remontowych dla wszystkich 
jednostek, jak również spółek gminnych: Czeladzkie 
Wodociągi, CTBS-ZBK, MZGK.

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy bieżące 

26 listopada  2019r.

Godz. 15:15

Sala konferencyjna nr 2 DU-RM.0012.53.2019 

Komisja Rewizyjna  Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok i przekazanie 
ewentualnych propozycji zmian do Komisji Finansowej

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne 

21 listopada  2019r.

Godz. 14:30

Sala konferencyjna nr 2

DU-RM.0012.54.2019



Komisja Skarg, 

wniosków i petycji 

 Plan pracy Komisji  na rok 2020 27 listopada 2019 r. 

Godz. 16:30

Sala konferencyjna nr 2

DU-RM.0012.55.2019

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana









Miejski  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  w Czeladzi  przedstawia  plan  inwestycyjne  ujęte  w
projekcie budżetu na rok 2020.

 remont Stadionu Górnika Piaski: 
      W 2018r został ogłoszony przetarg dotyczący zagospodarowania terenu kompleksu
sportowego przy ul. Mickiewicza. Przetarg unieważniono - gdyż oferta z najniższą ceną
przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Rozpoczęcie remontu stadionu planuje się na 2020 rok

-    remont Stadionu CKS 
    W sierpniu 2019 ogłoszono przetarg na I etap prac, tj.
nawodnienie murawy boiska
Zakres  robót  budowlanych  obejmuje  w  szczególności  roboty  ziemne,  rozebranie  na-
wierzchni  z płyt drogowych betonowych, montaż pomp w studzience betonowej, montaż
instalacji nawodnienia murawy boiska  z tryskaczami i sterowaniem, podłączenie do insta-
lacji wodnej i elektrycznej w budynku obsługi
 remont widowni zewnętrznych 
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności rozebranie nawierzchni z płyt drogo-
wych betonowych o gr.15cm, rozbiórka chodnika na koronie stadionu, odtworzenie chodni-
ka, remont istniejących schodów S1 i S2, odtworzenie trybun widowni B ( sektor od rzeki
Brynicy) i C ( sektor dla kibiców gości), ogrodzenie wokół widowni C, wymiana ogrodzenia
wokół murawy boiska , wykonanie nawierzchni trawiastej na skarpach zlikwidowanej trybu-
ny, wycinka drzew.
 Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 12.09.2019r. Wyłoniono Wykonawcę: 
Stadionbudowa Sp. z o.o. ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śl. 
Nawodnienie murawy – 70 000,00 zł
Remont widowni zewnętrznych – 980 000,00 zł
Zakończenie prac – czerwiec 2020r.


















