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1. Wstęp 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta przez Radę 

Miejską w Czerwionce-Leszczynach 26 września 2014 roku jako dokument strategiczny 

porządkujący rozwój lokalny.   

Przedstawiony dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych  

i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

na lata 2014-2020. Raport obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. w korelacji 

z danymi bazowymi roku 2014. 

Dokument został opracowany przez Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych  na 

podstawie informacji zebranych od realizatorów poszczególnych zadań – m.in. wydziałów 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jednostek organizacyjnych, spółek 

miejskich. W trakcie jego opracowania korzystano również z informacji uzyskanych od 

innych podmiotów, mających istotne znaczenie dla rozwoju miasta. 

Niniejszy raport, obejmujący lata 2015-2016, jest pierwszym raportem z realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.  

Zawarte w nim informacje przedstawiają bieżącą ocenę stopnia realizacji postawionych 

celów. 

Część wskaźników podanych jest na podstawie dostępnych danych statystycznych 

pochodzących z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i miasta: www.czerwionka-

leszczyny.pl. 
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2. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na lata 2014 – 2020 – ujęcie syntetyczne 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020 ustanawia 

podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia planów i programów 

szczegółowych oraz kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. Cel 

główny jaki wyznaczono strategii oparto na trzech najsilniejszych wyróżnikach gminy  

i miasta, którymi są:  

 różnorodność gminy zapewniająca warunki dla rozwoju różnych funkcji, 

 położenie między głównymi aglomeracjami regionu, 

 komplementarność atutów względem głównych aglomeracji regionu. 

 

Cel główny gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny: 

„Czerwionka-Leszczyny gminą, w której można realizować swoje pomysły  

i kariery zawodowe, miejscem zapewniającym przyjazne warunki dla rozwoju 

mieszkańców i biznesu, a także najlepszy dostęp do udogodnień w sąsiednich 

aglomeracjach”. 

 

Rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skupiono na dwóch 

priorytetach: 

 gospodarczym, jako biegun inwestycji i nowej gospodarki regionu, 

 społecznym, jako wspólna tradycja i wspólna przyszłość. 

 

Celem strategicznym priorytetu gospodarczego jest „Rozwój zróżnicowanej 

struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne 

wykorzystujące różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby 

mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący w gospodarkę gminy nowe 

technologie, kreujący atrakcyjne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym 

biznesem”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CI/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu 

gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz usytuowaniu w sąsiedztwie 

głównych aglomeracji województwa śląskiego, 

 CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia 

konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji gospodarczych oraz 

zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystywaniu 

specyficznych cech gminy, wysokiemu poziomowi przedsiębiorczości mieszkańców 

oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, 

 CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, 
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rozwój usług czasu wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu  

i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy, 

 CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych  

i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora obywatelskiego 

kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz 

podejmowanie własnej działalności gospodarczej. 

 

Cel strategiczny priorytetu społecznego to „Zintegrowani wokół dziedzictwa 

lokalnego oraz wizji rozwoju mieszkańców gminy podejmujący wspólne 

działania na rzecz poprawy jakości życia, budowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwości rozwoju dostarczane przez 

gminę”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy, 

 CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie 

mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków dla realizacji 

działań na rzecz rozwoju lokalnego, 

 CII/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy 

i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerstwa 

lokalnego, 

 CII/4 Dogodne warunki dla stałego rozwijania talentów i realizacji pasji 

mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości i kreatywności wynikające  

z dostępności udogodnień i usług publicznych. 
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3. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 – charakterystyka 

jakościowa 

 

Cel I/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz 

usytuowaniu w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa śląskiego 
 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P1.Uatrakcyjnianie, poszerzanie i stałe 
aktualizowanie oferty terenów 
inwestycyjnych miasta: 
-regulowanie stanu prawnego terenów pod 
inwestycje 
-poprawa uzbrojenia terenów 
inwestycyjnych, 
-promocja inwestycyjna miasta i gminy 

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i 
kanalizacją deszczową w Czerwionce-
Leszczynach 

Przedmiotem projektu była budowa drogi 
gminnej z chodnikiem i kanalizacją 
deszczową przy ul. Zwycięstwa w Sołectwie 
Stanowice. Nowa droga gminna 
poprowadzona została poprzez grunty rolne 
w sąsiedztwie działek inwestycyjnych, po 
śladzie nieutwardzonej drogi, połączonej 
od  strony południowej z drogą techniczną 
prowadzącą do autostrady A1. 
Odwodnienie drogi zostało zrealizowane 
poprzez ukształtowanie powierzchni 
w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ 

wody do wpustów ulicznych. Kanalizacja 
deszczowa drogi gminnej została włączona 
do istniejącej sieci. Wartość projektu to 
kwota 1 008 462,07  zł, z czego 
dofinansowanie z EFRR to  1 008 462,07 zł.  

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – 

120.145,00 z czego 101.080,00 budżet 
własny a 19.065,00 – przedsiębiorca 
górniczy ( plan górniczy). 

Wydział Planowania Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

P2.Optymalizacja komunikacji publicznej 
poprawiająca dostępność nowych stref 
rozwoju gospodarczego dla mieszkańców 
Czerwionki-Leszczyn oraz sąsiednich miast 

System e-bilet W 2015 roku Międzygminny Związek 
Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju 
otrzymał dofinansowanie ze środków 
unijnych dzięki czemu przy ośmiu 
najbardziej uczęszczanych przystankach 

autobusowych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny zamontowane 
zostały elektroniczne tablice informacyjne 

Międzygminny Związek Komunikacyjny w 
Jastrzębiu Zdroju 



7 

(Bełk Szpital, Czerwionka Centrum, 
Czerwionka Ośrodek Zdrowia, Dębieńsko 
Centrum, Leszczyny Osiedla, Leszczyny 
Skrzyżowanie). Wyświetlają one informacje 

dotyczące autobusów – numer linii, 
kierunek kursu, godzinę odjazdu 
z przystanku, ewentualnie - czas 
opóźnienia, a także bieżącą datę i godzinę 
oraz aktualne wiadomości związane 
z komunikacją miejską. Ponadto 
 wprowadzono także: 

System e – biletu 

Papierowy bilet został zamieniony na 
elektroniczny - w formie dyskietki, który 
funkcjonuje jako bilet jednorazowy na 
okaziciela oraz okresowy imienny. Każdy 
pasażer wsiadający i wysiadający jest 
zobowiązany do zbliżenia go do 
elektronicznego kasownika w celu odczytu 
karty e-biletu. 

System zarządzania taborem autobusów 

System ten zapewni bieżącą informację 
o miejscu, w którym dany autobus się 
znajduje poprzez wmontowany układ 
geolokalizacji. Powiązany jest z systemem 
tablic informacyjnych wyświetlających 
aktualne rozkłady jazdy. 

System monitoringu i powiadamiania 
w autobusach 

Zamontowanie monitoringu we wszystkich 
autobusach realizujących zadania Związku 
zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. 
Zabezpieczy między innymi pasażerów 
przed kradzieżami, a także pojazd przed 
aktami wandalizmu.  

System strony internetowej 

W ramach kompleksowego systemu 
powstały serwisy internetowe: 

portal eBOK - służący jako podstawowy 
kanał informacyjny pomiędzy 
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użytkownikami kart e-biletu, a Biurem 
Obsługi Klienta MZK 

 portal użytkownika karty e-biletu - po 
zalogowaniu przez pasażera portal 

umożliwia m.in. dostęp do historii 
płatności, doładowanie karty, składanie 
wniosków do MZK i in. 

Uruchomione zostało także Biuro Obsługi 
Klienta w siedzibie Związku, w którym 
będzie można nabyć e-bilet, a także złożyć 
wszelkie wnioski dotyczące funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej na terenie działania 
MZK. 

Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 
14, 5 mln zł. 

 

P3.Tworzenie warunków dla osiedlania się 
kadr menedżerskich poprzez wykorzystanie 
przyrodniczo-kulturowych atutów miasta i 
gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Cel I/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji 

gospodarczych oraz zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystaniu specyficznych cech gminy, wysokiemu poziomowi 

przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych 

 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P4. Stworzenie w partnerstwie samorządu i 
biznesu lokalnego systemu monitoringu 
potrzeb rynku pracy i kwalifikacji 
poszukiwanych przez lokalnych 
przedsiębiorców 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P5. Wspieranie działań umożliwiających 
przebranżowienie lokalnych firm, w tym: 
-oferty doradczej kreowanej przez 
podmioty otoczenia biznesu 
-projektów edukacyjnych wzmacniających 
kompetencje przedsiębiorców lokalnych 
tworzenia sieci współpracy – w ramach 

gminy oraz z partnerami w otoczeniu – 
podnoszących poziom specjalizacji i 
konkurencyjności lokalnych firm 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P6. Rozwijanie oferty doskonalenia 
zawodowego przy wykorzystaniu bazy 
edukacyjnej miasta i gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P7. Gospodarcze wykorzystanie wód 
solankowych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P8. Rozwój przedsiębiorstw w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Cel I/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, budownictwa 

mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P9. Przystosowanie terenów przyrodniczych 
do funkcji rekreacyjnych z zachowaniem 
zasad ekorozwoju 

Kompleksowa pielęgnacja drzew  
w zabytkowym parku dworskim  
w Palowicach  

2015 r. 
W ramach kompleksowej pielęgnacji 
drzewostanu w zabytkowym parku 
przeprowadzono wycinkę 25 szt. drzew ze 
względu na ich bardzo zły stan zdrowotny i 
zagrożenie jakie stanowiły. Koszt wycinki 
wyniosły 17.064,00 zł z budżetu gminy. 
 
2016 r.  
- Prace pielęgnacyjne i nasadzenia w 
zabytkowym parku dworskim w Palowicach 
– zadanie bieżące własne 
Zadanie to stanowi kontynuację prac 
rozpoczętych w 2015 r. Wykonawca 
przeprowadził prace pielęgnacyjne tj. 
cięcia, zdjęcie jemioły i założenie wiązania 
elastycznego na jednym drzewie oraz 

dokonał zakupu i posadził 26 szt. nowych 
drzew w zamian za drzewa wycięte w 2015 
r. Koszt zadania wyniósł 44.280 ,00 zł ze 
środków budżetu gminy. 

Wydział Ekologii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

P10. Rozwój usług agroturystycznych i 
turystyki weekendowej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P11. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
umożliwiającej aktywne spędzanie czasu 
wolnego: np. ścieżki rowerowe, siłownie 
plenerowe 

Budowa Skateparku w ramach projektu 
„Rewitalizacja zabytkowego osiedla 
patronackiego kopalni Dębieńsko w 
Czerwionce-Leszczynach” 

Wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm na 
podbudowie tłuczniowej, montaż urządzeń 
skate parku, ułożenie nawierzchni  z kostki 
betonowej, ułożenie krawężników i obrzeży 
chodnikowych. Zadanie pn. „Rewitalizacja 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, 
 było współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 
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Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych. Wartość skate parku 492 
490,00 zł brutto z czego dofinansowanie 
z EFRR to 418 616,51 zł. 

Budowa placu rekreacyjno-
wypoczynkowego wraz ze ścieżką zdrowia 
w ramach projektu „Rewitalizacja 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach” 

Wykonanie podbudowy tłuczniowej,ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, 
ułożenie nawierzchni z kostki granitowej, 
ułożenie nawierzchni z płyt granitowych 
(wykonanie pól do gry w szachy razem z 
pionkami), dostawa i montaż fontanny, 
dostawa i montaż urządzeń siłowni 
napowietrznej ( dwa stoły betonowe do 

tenisa oraz 7 elementów siłowni 
napowietrznej), montaż korytek 
ściekowych, montaż elementów małej 
architektury.  Zadanie pn. „Rewitalizacja 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”,  
było współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych. Wartość placu 
rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze 
ścieżką zdrowia 1 317 199,51 zł brutto 
z czego dofinansowanie z EFRR to 1 119 
619,58 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Dostawa wraz z montażem urządzenia 
zabawowego na plac zabaw przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

W ramach zadania dostarczono i 
zamontowano zestaw zabawowy typu 
POLKA oraz zamontowano 5 szt stojaków 
rowerowych na placu zabaw przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny. Wartość 
zadania 39 722,60 zł brutto, finansowana 
w całości ze środków własnych. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Budowa placu zabaw przy ul. Kombatantów 
w dzielnicy Czerwionka 

W ramach zadania Wykonawca zrealizował 
roboty budowlane polegające na 
utworzeniu i zagospodarowaniu terenu na 
plac zabaw. Zamontowano 3 urządzenia 
zabawowe, elementy małej architektury 
oraz wykonano roboty brukarskie i ziemne. 
Wartość zadania 112 853,82 zł brutto, 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 
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finansowana w całości ze środków 
własnych. 

Dostawa wraz z montażem urządzeń 
siłowni zewnętrznej w parku przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny 

W ramach zadania dostarczono i 
zamontowano 3 nowe urządzenia siłowni 
zewnętrznej przy ul. Sportowej w dzielnicy 
Leszczyny. Wartość zadania 11 617,35 zł 
brutto, finansowana w całości ze środków 
własnych.   

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Dostawa wraz z montażem urządzeń 
zabawowych na skwerze przy zbiegu ulic 
Zabrzańskiej i Bełkowskiej w dzielnicy 
Dębieńsko Wielkie na terenie Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

W ramach zadania dostarczono i 
zamontowano 2 urządzenia zabawowe na 
skwerze przy  zbiegu ulic Zabrzańskiej i 
Bełkowskiej w dzielnicy Dębieńsko Wielkie.  
Wartość zadania 10 008,14 zł brutto, 
finansowana w całości ze środków 
własnych. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Instalacja i doposażenie siłowni 
zewnętrznej w dzielnicy Leszczyny i 
sołectwie Palowice oraz placu zabaw w 
dzielnicy Czerwionka 

W ramach zadania dostarczono i 
zamontowano urządzenia zabawowe (4 
urządzenia zabawowe wraz z regulaminem) 
na placu zabaw przy ul. Kombatantów w 
dzielnicy Czerwionka. Dostarczono i 
zamontowano 4  urządzenia podwójnych 
funkcji siłowni zewnętrznej przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny. 
Dostarczono i zamontowano 3 urządzenia 
podwójnych funkcji siłowni zewnętrznej w 
sołectwie Palowice przy ul. Dębowej. 
Wartość zadania 95 036,77 zł brutto 

finansowana w całości ze środków 
własnych. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

Działania podejmowane z inicjatywy Rady 
Sołeckiej, Rady Dzielnicy lub Grupy 
Mieszkańców 

Działania podejmowane z inicjatywy Rady 
Sołeckiej, Rady Dzielnicy lub Grupy 
Mieszkańców polegające na budowie 
placów zabaw i placów rekreacyjno-
sportowych. Działalność dofinansowana z 

funduszu sołeckiego, funduszu Rady 
Dzielnicy i środków inicjatywa lokalna na 
kwotę 2015 – 66 491,83zł    2016 -  55 
017,34 zł.   Pow. łączna ok 5 000 m2 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Czerwionce-Leszczynach 

 Plenerowa siłownia w Książenicach Osiem nowoczesnych urządzeń 
zlokalizowano w sołectwie Książenice. 
Środki na realizację tego zadania pochodzą 

z funduszu sołeckiego.  
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 Plenerowa siłownia w Przegędzy Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.  

 Plenerowa siłownia w Palowicach Zamontowano stół do gry w tenisa oraz 
sześć atrakcyjnych urządzeń siłowych. 
Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.  

 

P12. Wielofunkcyjne lokalne centra sportu i 
rekreacji rozwijane poprzez wykorzystanie i 
uzupełnianie istniejącej infrastruktury 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P13. Wykorzystanie zabytkowego osiedla 
patronackiego w celu stworzenia centrum 
kulturalno-wypoczynkowego (hotel, 
restauracja, centrum handlowe) 
 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P14. Promocja atrakcyjności mieszkaniowej 
miasta i gminy 

Program Mieszkanie + Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zgłosił 
Gminę do programu Mieszkanie+. 
Minimalna ilość mieszkań to 12 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Czerwionce-Leszczynach 

P15. Rozwój budownictwa jednorodzinnego 
w zabudowie wolnostojącej i szeregowej 

Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – 
120.145,00 z czego 101.080,00 budżet 
własny a 19.065,00 – przedsiębiorca 
górniczy ( plan górniczy). 

Wydział Planowania Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

P16. Wsparcie dla stworzenia systemu 
osiedli komunalnych, lokali mieszkalnych, 
w tym mieszkań socjalnych i instytucji 
zapewniających mieszkańcom dobre 
warunki życia i pomoc socjalną  

Przebudowa 3 budynków na budynki z 
lokalami socjalnymi 

Gmina posiada niedobór lokali socjalnych. 
Obecnie realizuje projekty przebudowy 3 
budynków na budynki z lokalami 
socjalnymi. Budynek ul. Młyńska powstanie 
51 nowych lokali socjalnych wraz z 
zapleczem (w trakcie przetargu), koszt 
projektu 115.620 zł. Budynek ul Szyb 
Zach.1, powstanie 13 mieszkań (w trakcie 
podpisania umowy o dofinansowanie z 
BGŻ) koszt projektu 14.145zł. Budynek 
Bełkowska 9 (w trakcie przygotowania 
wniosku do BGŻ o dofinansowanie), koszt 
projektu 11.500 zł. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Czerwionce-Leszczynach 

 Remont budynku przy ul. Majątkowej 5 w 
Bełku 

W 2015 r. przeprowadzono remont 
budynku przy ul. Majątkowej 5 w Bełku. 
W nowym obiekcie zamieszkało 7 rodzin. 
Koszt remontu budynku w Bełku wyniósł 
ok. 450 tys. zł. Gmina pozyskała na tę 
inwestycję 263 tys. zł z programu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Czerwionce-Leszczynach 
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 Remont kanalizacji deszczowej przy                 
ul. Mickiewicza 

Zakres robót: przeprowadzenie robót 
rozbiórkowych, roboty ziemne 
i demontażowe, wykonanie kanałów z rur, 
montaż studni rewizyjnych i studzienek 

ściekowych. Inwestycja obejmuje także 
prace, które przyczynią się do poprawy 
estetyki tej części zabytkowego osiedla - 
wykonanie chodników i wjazdów 
bramowych z kostki betonowej oraz 
wykonanie nowej nawierzchni nad ciągiem 
kanalizacji deszczowej na powierzchni 
ponad 1000 m kw. 

Wartość zadania wyniosła ok. 300 tys. zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 

P17. Rozwój oferty dla osób starszych (np.: 
utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla 
osób starszych lub Domu Pomocy 
Społecznej, utworzenie placówki 
niskoprogowej, np. noclegowni, schroniska 
– ewentualna realizacja zadań poprzedzona 
analizą potrzeb oraz kosztów utworzenia i 
prowadzenia placówek) 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P18. Wspieranie działalności grup 
formalnych i nieformalnych dot. aktywności 
seniorów, np.: Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie z 
pasją” 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie z 
pasją” działa przy filii bibliotecznej nr 2 w 
Dębieńsku Wielkim. Jest to grupa 
nieformalna, których uczestników łączy 
wspólne zainteresowanie szydełkowaniem. 
Uczestnicy koła spotykają się raz w 
tygodniu w placówce bibliotecznej, 
uczestnicy wymieniają się projektami i 
wzorami, szydełkują, poszerzają swoje 
zainteresowania.  

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ma na celu aktywizację środowiska 
seniorów z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, daje im możliwość 
zagospodarowania czasu wolnego, wspólnej 
integracji oraz rozwoju intelektualnego. 
Stąd w ramach działalności prowadzonych 
jest szereg wykładów, lektoratów oraz 
zajęć warsztatowych i 
ogólnousprawniających, a także ciekawych 
wycieczek – środki własne 
  

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 
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Koszty organizacji 2015 – 40.027,65 zł 
Koszty organizacji 2016 – 43.736,41 zł 

P19. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury społecznej – poszerzenie 
bazy lokalowej na potrzeby pomocy 
społecznej oraz społeczności lokalnych 
(ewentualna realizacja zadań poprzedzona 
analizą potrzeb oraz kosztów) 

Zadania własne OPS Zebranie dokumentacji i przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
wydanie decyzji o skierowanie, przekazanie 
dokumentacji do właściwego PCPR – środki 
własne. 
Wydatkowane środki: 
2014 – 526.203,66 zł 
2015 – 553.156,38 zł 
2016 – 637.128,99 zł 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

P20. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w celu realizacji zadań 
pomocy społecznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P21. Działania zmierzające przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu, aktywizacji osób 
biernych zawodowo, niepełnosprawnych i 
innych pozostających w trudnej sytuacji 
życiowej 

„OPS i Twoja aktywność ku integracji” Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, w tym klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podejmowane działania: praca 
socjalna, szkolenia zawodowe, grupy 
wsparcia, zajęcia terapeutyczne, 
samopomocowe grupy wsparcia, integracja 
społeczna mieszkańców – POKL EFS + 
środki własne. 
Wydatkowane środki: 
2014 – 203.157,42 zł (POKL EFS) + 
46.977,00 zł (środki własne) 
2015 – 189.406,22 zł (POKL EFS) + 

11.449,70 zł (środki własne) 
2016 – 323.000,28 zł (POKL EFS) + 
88.448,63 zł (środki własne) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

P22. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób bezrobotnych, poprzez 
zaangażowanie do programów 
pomocowych, robót interwencyjnych, prac 

społecznie użytecznych i robót publicznych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P23. Opracowanie i realizacja programów 
dotyczących przemocy w rodzinie, 
problemów opiekuńczo-wychowawczych i 
uzależnień, bezdomności i 
niepełnosprawności 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i 
Przemocy w Rodzinie 

Punkt Konsultacyjny znajduje się w 
strukturze OPS-u i realizuje zadania 
wynikające z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. 

Prowadzona jest konsultacja  
w zakresie uzależnień i przemocy, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 
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konsultacje psychologiczne oraz porady 
prawne.  
 
Źródła finansowania – działalność Punktu 

Konsultacyjnego finansowana jest w 
szczególności ze środków pochodzących z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Wydatkowane środki: 
2014 – 42.575,00 zł 
2015 – 34.150,00 zł 
2016 – 26.600,00 zł 

P24. Wdrażanie efektywnych rozwiązań dla 
poprawy jakości środowiska 

Dotacje dla osób fizycznych do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków  

2015 r. 
Udzielono 29 dotacji dla osób fizycznych na 
inwestycje polegające na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
łączną kwotę 64.839,87 zł ze środków 
własnych. 
2016 r.: 
Udzielono 37 dotacji dla osób fizycznych na 
inwestycje polegające na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
łączną kwotę 77.486,52 zł ze środków 
własnych. 

Wydział Ekologii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Dotacje dla osób fizycznych do demontażu i 
unieszkodliwiania materiałów budowlanych 
zawierających azbest 

2015 r. 
Udzielono 3 dotacje dla osób fizycznych na 
inwestycje polegające na demontażu i 
unieszkodliwiania materiałów budowlanych 
zawierających azbest na łączną kwotę 
5.371,38 zł ze środków własnych 
2016 r. 
Udzielono 4 dotacji dla osób fizycznych na 
inwestycje polegające na demontażu i 
unieszkodliwianiu materiałów budowlanych 
zawierających azbest na łączną kwotę 
8.980,94 zł ze środków własnych. 

Wydział Ekologii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na 
obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny” oraz „Założenia do planu 
zaopatrzenia   w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa     gazowe na obszarze Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny”  

2015 r. 
Na zlecenie Gminy FEWE z siedzibą w 
Katowicach przystąpiło do opracowania ww. 
dokumentów. „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny” wskazuje działania 
możliwe do realizacji w zakresie 

Wydział Ekologii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
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ograniczenia zużycia energii finalnej, 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz 
gazów cieplarnianych do atmosfery. 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny” to dokument, który określa 
długofalową strategię działania gminy w 
zakresie zaopatrzenia w paliwa stałe i 
energię. Zadanie 2-letnie, realizowane w 
2015 r. i 2016 r. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków WFOŚiGW w 
Katowicach. W 2015 r. wydatkowano 
32.471,60 zł, z czego 25.977,60 zł 
pochodziło ze środków WFOŚiGW w 
Katowicach, pozostała kwota pochodziła ze 
środków własnych. 
2016 r. 
Zadania rozpoczęte w 2015 r. i zakończone 
w 2016 r. Oba dokumenty w dniu 30 
września 2016 r. przyjęte zostały przez 
Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach: 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na 
obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny” - uchwałą nr XXV/295/16 i 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny” - uchwałą nr 
XXV/296/16. W 2016 r. wydatkowano 33 
948,00 zł, z czego 27 158,40 zł pochodziło 
ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

P25. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach w 
ramach projektu „Rewitalizacja 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach” 

Wykonanie pokrycia dachu wraz z 
dociepleniem styropapą, wykonanie 
obróbek blacharskich, wykonanie instalacji 
piorunochronnej, wykonanie ocieplenia i 
izolacji ścian piwnicznych, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia 
budynku oraz nowej elewacji. Zadanie 
pn. „Rewitalizacja zabytkowego 
osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko w Czerwionce-
Leszczynach”, było współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych. Wartość 
termomodernizacji 492 000,00 zł brutto 
z czego dofinansowanie z EFRR to 418 
200,00 zł. 

P26. Działania wspierające wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w w gminie 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P27. Wprowadzanie rozwiązań 
umożliwiających wykorzystanie energii 
odnawialnej w oświetleniu ulic i obiektów 
użyteczności publicznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Na realizację założeń wynikających z Celu CI/3 wpływają także działania, które nie 

zostały bezpośrednio wymienione w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na lata 2014-2020. Ich opis znajduje się poniżej. 

 

Zadania powierzone Wydziałowi Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny: świadczenie usług w zakresie  odbierania i zagospodarowania  

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów, wydatki na 

utworzenie i utrzymanie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Środki finansowe pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonej przez właścicieli nieruchomości. Wydatki w latach od 2014 do 2016 kształtują 

się następująco: 2014r. - 5 722 007,89 zł   2015r. - 5 805 603,09 zł  2016r. -  

6 822 903,28 zł. 

 

Działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach: 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej w tym: 

- w 2014 r. dokonano modernizacji kanalizacji sanitarnej  w Czerwionce – Leszczynach 

(osiedle „Familoki”) przy ulicy Mickiewicza ( 6 budynków mieszkalnych) i ulicy Wolności ( 

6 budynków mieszkalnych). 

Wartość inwestycji wyniosła 365 406,40 zł. 

Źródło finansowania – środki własne  PWiK. 

 

- w 2016 r. rozpoczęto modernizację kanalizacji sanitarnej  w Czerwionce – Leszczynach 

(osiedle „Familoki”) przy ulicy Kombatantów ( 5 budynków mieszkalnych). 

Szacowana wartość inwestycji wyniesie  ok. 100 000, 00 zł. 

Termin zakończenia inwestycji – 2017 r. 

Źródło finansowania – środki własne PWiK. 

 

Działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach: 

- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - konkurs ma na celu kultywowanie śląskiej tradycji i 

gwary. Udział w nim biorą Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny prezentując scenki rodzajowe oraz piosenki w gwarze śląskie, a także 

tradycyjne potrawy śląskie.   

Koszty organizacji 2015 – 2.756,25 zł  

Koszty organizacji 2016 – 2.191,61 zł 

Budżet MOK 
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- Konkurs Ornitologiczny - Impreza współorganizowana ze Stowarzyszeniem 

Ornitologicznym ARA, adresowana jest do hodowców oraz sympatyków kanarków, papug 

i ptaków egzotycznych. Konkurs, którego założeniem jest wyłonienie najładniejszych 

okazów i uhonorowanie hodowców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 

miast ościennych, ma także na celu integrację środowiska ornitologicznego oraz 

możliwość zaprezentowania hodowli szerszej społeczności. 

Koszty organizacji 2015 – 1.150,15 zł  

Koszty organizacji 2016 – 1.238,00 zł 

Budżet MOK 

 

- Kino Plenerowe - Współorganizatorem zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Bełk. Dzięki jego realizacji miłośnicy kinematografii mają możliwość bezpłatnie 

zobaczyć interesujący ich seans filmowy. Dodatkowym urozmaiceniem i jednocześnie 

atutem seansów jest możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Ponadto organizacja 

kina plenerowego w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu, poszerza ofertę kulturalną 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Koszty organizacji 2015 –5.124,37 ZŁ Budżet MOK 

Koszty organizacji 2016 – 6.000,00 zł  

Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny „Ramża”. 

Zadanie było również współfinansowane ze środków otrzymanych z gminy i miasta 

Czerwionka-Leszczyny.  

 

- Międzynarodowe Seminarium Szermierki Japońskiej - Międzynarodowe Seminarium 

Szermierki Japońskiej jest imprezą cykliczną organizowaną od 1994 roku z udziałem 

mistrza tradycyjnej szkoły japońskiej KOMEI SEKIGUCHI TAKAAKI oraz szermierzy z 

całego kraju jak również z zagranicy (Czechy, Austria, Węgry, Anglia). Seminarium trwa 

od 7 do 10 dni. Oprócz treningów odbywają się również imprezy towarzyszące, takie 

jak pokaz tańca japońskiego, pokaz MIZUHIKI – sztuki mokrego sznurka, pokaz 

Kumihimo – taśmy ozdobne, zajęcia z kaligrafii, malarstwa, origami, ikebany. 

Koszty organizacji 2016 – 3.866,00 zł 

Budżet MOK 

 

- Festiwal Mażoretek „Parada” - Festiwal Mażoretek „Parada” to doskonała prezentacja 

zespołów mażoretkowych z całej Polski oraz zagranicy. Impreza jest dwuetapowa. 

Najpierw barwny korowód z udziałem wszystkich zespołów w towarzystwie orkiestry dętej 

przemierza ulice miasta, co daje możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. 

Następnie na sali widowiskowej organizowany jest konkurs zespołów zgodnie z podziałem 
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na kategorie wiekowe i dyscypliny: pompon, baton oraz show.   

Koszty organizacji 2015 –   7.086,13 zł 

Koszty organizacji 2016 – 13.641,18 zł 

Budżet MOK 

 

- Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanie - Przegląd skierowany jest do 

wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadpodstawowych oraz zespołów wielopokoleniowych. Uczestnicy Regionalnego 

Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” rywalizują w kategoriach: soliści lub duety, zespoły 

wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalno-taneczne, chóry. Celem 

przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja 

śląskich pieśni ludowych. 

Koszty organizacji 2015 –1.679,02 zł 

Koszty organizacji 2016 –   912,40 zł 

Budżet MOK 

 

- Festiwal  Around The Rock - Festiwal jest cykliczną imprezą plenerową mającą na celu 

promocję wykonawców muzyki rockowej zarówno z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, jak również całej Polski. To także doskonała alternatywa dla obecnych, jak i 

potencjalnych miłośników muzyki rockowej na wspólne spędzenie czasu wolnego. 

Rozpoznawalność festiwalu „Around The Rock” w regionie, w kraju i zagranicą to także 

doskonała promocja Czerwionki-Leszczyn. Długofalowym efektem realizacji projektu jest 

wzrost liczby uczestników festiwalu, tj. dzieci i młodzieży, a także całych rodzin zarówno z 

terenu Czerwionki-Leszczyn, jak i całej Polski.  

Koszty organizacji 2015 – 176.944,73 zł 

Koszty organizacji 2016 – 383.847,34 zł 

Budżet MOK 

 

- Festiwal Tańca „INSPIRACJE” - Festiwal Tańca „INSPIRACJE” ma charakter konkursowy i 

skierowany jest do zespołów tanecznych działających w domach kultury i innych 

placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu całej Polski. Celem festiwalu jest 

prezentacja twórczości tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie do 

poszukiwania nowych rozwiązań choreograficznych, popularyzacja tańca, wymiana 

pomysłów i doświadczeń z zakresu ruchu scenicznego. 

Koszty organizacji 2015 – 6.323,72 zł  

Koszty organizacji 2016 – 7.382,92 zł  

Budżet MOK 
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- Imprezy artystyczne w CKE - Imprezy artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-

Edukacyjnym mają na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i 

Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miast ościennych, a także rozpowszechnianie lokalnej 

oraz ogólnopolskiej twórczości artystycznej.  

Koszty organizacji 2015 – 220.199,53 zł 

Koszty organizacji 2016 – 259.440,35 zł 

Budżet MOK 

 

- Koncert Kolęd Chórów Parafialnych - Koncerty, podczas których chóry parafialne 

Dekanatu Dębieńsko prezentują swój własny repertuar kolędowy. Miejscem organizacji 

koncertu jest zawsze jeden z kościołów na terenie gminy.   

Koszty organizacji 2015 – 1.206,04 zł 

Koszty organizacji 2016 –    615,04 zł 

Budżet MOK 

 

- Dziecięcy Festiwal Teatralny - Festiwal daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń 

oraz konfrontacji dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu Śląska oraz 

Polski Południowej. Udział biorą zespoły z placówek oświatowych i domów kultury. Wiek 

uczestników kształtuje się w granicach od 7 do 16 lat. Reprezentowane są różnorodne 

formy teatralne – teatry dramatyczne, ruchu, muzyczne, kabaretowe, uliczne, lalkowe i 

inne. Nie do przecenienia jest fakt, że w festiwalu biorą również udział placówki 

specjalne, dzięki czemu impreza nosi znamiona integracyjnej.  

Koszty organizacji 2015 – 11.194,35 zł 

Koszty organizacji 2016 – 12.130,18 zł  

Budżet MOK 

 

- Ferie z MOK-iem, Wakacje z MOK-iem - Ferie oraz wakacje z MOK-iem to oferta 

wszystkich placówek kulturalnych działających w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury na 

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mająca na celu stworzenie alternatywy 

spędzenia wolnego czasu w swojej miejscowości. Gry i zabawy ruchowe, warsztaty 

plastyczne, taneczne, pokazy iluzji, bajkowe spektakle teatralne i seanse filmowe oraz 

wycieczki – to przykłady atrakcji, jakie Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

Leszczynach przygotowuje corocznie na zimową i letnią przerwę w nauce dla 

najmłodszych mieszkańców. 

Koszty organizacji 2015 – 25.263,05 zł 

Koszty organizacji 2016 – 22.924,78 zł  

Budżet MOK 
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- Koncert Tik Tak Punk Rock Memoriał - Koncert adresowany do fanów muzyki 

punkrockowej z całego kraju.  

Koszty organizacji 2015 – 5.823,60 zł 

Koszty organizacji 2016 – 7.350,00 zł 

Budżet MOK 

 

- Święto Makówek - nazwa kiermaszu wzięła się od tradycyjnego przysmaku kuchni 

śląskiej - makówek. Poza świątecznymi punktami gastronomicznymi jest sporo atrakcji 

dla dzieci: konkursy i zabawy. Na udekorowanych stoiskach można degustować 

regionalne smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, a także nabyć 

ozdoby świąteczne, wianki adwentowe, lampiony, stajenki, rękodzieło wykonywane przez 

uczestników kółek plastycznych i warsztatów terapii zajęciowej. Żywe pachnące choinki 

rozdawane są za darmo mieszkańcom. Atmosfera śpiewanych kolęd i pastorałek, 

występów zespołów zachęca do wspólnego spędzania czasu, ożywia okolicę familoków i 

promuje koła gospodyń wiejskich oraz wykonawców. 

 

Koszty organizacji 2015 –   8.446,18 zł 

Koszty organizacji 2016 – 12.664,08 zł 

Budżet MOK 

 

- Jarmark Wielkanocny - Impreza plenerowa w dzielnicy Leszczyny, w ramach której 

odbywa się degustacja tradycyjnych potraw śląskich i produktów regionalnych 

związanych ze świętami wielkanocnymi oraz kiermasz artykułów spożywczych, rękodzieła 

artystycznego, a także występy dziecięcych zespołów i  kapeli ludowej.   

 

Koszty organizacji 2015 – 3.905,17 zł 

Koszty organizacji 2016 – 4.159,76 zł 

Budżet MOK 

 

- Dni Czerwionki-Leszczyn - Dni Miasta – cykliczna impreza składająca się z wielu różnych 

wydarzeń, odbywających się na przestrzeni całego czerwca (festyny, wystawy, koncerty). 

 

Koszty organizacji 2015 –   35.422,11 zł 

Koszty organizacji 2016 –   34.386,61 zł 

Budżet MOK 

 

- Industriada - coroczne święto i główne wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego. Jest to największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa 

poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się co roku w czerwcu na 
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terenie województwa śląskiego w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki, od 

2013 r. również w tzw. „obiektach zaprzyjaźnionych”.  Industriada w Czerwionce 

organizowana jest od 2015 roku. Jest to wspólne odkrywanie uroku familoków na 

zabytkowym osiedlu patronackim kopalni „Dębieńsko”.  To najlepsza okazja do spotkań z 

pasjonatami techniki i historii. To także świetny pretekst do dobrej zabawy z całą rodziną. 

W trakcie Industriady promuje się kulturę industrialną jako wyróżniający atrybut regionu 

i atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego. 

 

Koszty organizacji 2015 – ok. 70 tys. zł 

Koszty organizacji 2016 – ok. 70 tys. zł. 
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Cel I/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora 

obywatelskiego kompetencji mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz podejmowanie własnej działalności 

gospodarczej 

 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P28. Stworzenie ujednoliconego systemu 
informacji o dostępnych w mieście i gminie 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
mieszkańców 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P29. Stworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P30. Promocja edukacji wśród 
mieszkańców miasta i gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P31. Opracowanie i wdrożenie 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy 
programów szkoleń w jednostkach gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P32. Monitorowanie potrzeb lokalnego i 
regionalnego rynku pracy pod kątem 
zapotrzebowania na kwalifikacje 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P33. Współpraca z ościennymi ośrodkami 
akademickimi w przygotowaniu kadr 
menedżerskich 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Wydatki edukacyjne miasta  ponoszone w latach 2014-2016 związane były z edukacją 

dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjach. Wydatki te kształtowały 

się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa wydatków 2014 r. 2015 r. 2016 r.

- szkół podstawowych

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- przedszkoli

- gimnazjum

- dowożenia uczniów do szkół

- zespołów obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- stołówek szkolnych i przedszkolnych

0,00

0,00

- pozostałej działalności

- świetlic szkolnych

Oświata i wychowanie

w tym wydatki bieżące dotyczące:
42 583 806,89 45 229 960,64 46 144 363,60

18 127 855,48 18 314 647,54 18 694 037,78

1 002 918,36 1 107 586,16 1 125 291,25

8 319 574,01 8 120 812,67 8 184 845,29

9 856 156,44 10 018 188,59 9 605 181,38

526 425,25 543 364,59 534 509,58

889 535,54 946 599,80 941 894,61

159 760,27 172 572,21 170 889,13

3 413 056,86 3 705 468,91 3 900 332,87

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego

651 542,75 901 849,53

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 276 394,15 1 732 787,53

288 524,68 372 783,27 352 744,65

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym wydatki bieżące dotyczące:
953 789,06 977 834,19 935 736,43

953 789,06 977 834,19 935 736,43
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Ponadto w latach 2014-2016 ponoszone były wydatki majątkowe związane z realizacją 

zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Grupa wydatków 2014 r. 2015 r. 2016 r.

- szkół podstawowych

- przedszkoli

- gimnazjum

- zespołów obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

- stołówek szkolnych i przedszkolnych

- pozostałej działalności

Oświata i wychowanie

w tym wydatki bieżące dotyczące:
3 010 018,57 2 594 417,32 1 010 399,28

1 578 065,68 220 243,77 671 873,90

1 366 871,65 2 239 679,42 222 369,88

37 315,23 44 239,90 8 720,70

5 116,80 8 660,00

22 649,21 29 514,03

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego

26 365,02

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych

16 874,23 42 895,75

73 380,00
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Cel II/1 Zachowywane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P34. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw 
angażujących mieszkańców w 
kultywowanie dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego gminy, w tym tradycji śląskich 
związanych z zabytkowymi osiedlami 
robotniczymi 

„Kopalnia tradycji” – zajęcia kulturalno-
edukacyjne 

Biblioteka Publiczna w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Najważniejsza Jest 
tradycja” realizowała projekt zajęć 
kulturalno-edukacyjnych pn. „Kopalnia 
Tradycji”. Bibliotekarki prowadziły zajęcia 
nt. kulturowych zagadnień  wybranych 
regionów Polski, najsłynniejszych 
zabytków, symboli oraz regionalnych 
legend. Celem zajęć było upowszechnianie 
kultury śląskiej, kształtowanie poczucia 
więzi z regionem oraz rodzinną 
miejscowością. Źródło finansowania: 100% 
kosztów pokryło stowarzyszenie 
„Najważniejsza Jest Tradycja”.  

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

P35. Edukacja ekologiczna mieszkańców Familoki-Miasto-Ogród  2015 r.  
Kampania edukacyjno-informacyjna została 
przeprowadzona w celu zwrócenia uwagi 
mieszkańców na walory przyrodnicze 
osiedla familoków w Czerwionce-
Leszczynach 
i wzbudzenie odpowiedzialności za stan 
najbliższego środowiska. W ramach 
kampanii zorganizowano konkursy na 
najpiękniejszą rabatkę i najpiękniej 
ukwiecone okno, konkurs plastyczny dla 
dzieci szkół podstawowych i 
przedszkolaków, konkurs na łamach portalu 
społecznościowego Facebook oraz na 
antenie stacji: Radi ChiliZet i Antyradio. 
Wydane zostały także gry promujące 
osiedle familoków: gra ekonomiczno-
strategiczna „Ulicami miasta-ogrodu” i gra 
edukacyjna karciana „Piotruś na 
familokach” a także ulotki zawierające 
informacje na temat walorów 
przyrodniczych osiedla. Rozdano też wiele 
gadżetów (kubki, koszulki, narzędzia 

Wydział Ekologii Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
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ogrodnicze, nasiona itp.), które rozdano 
jako nagrody w konkursach. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach. Łącznie koszt 

wyniósł 32.070,79 zł, z czego 16.035,39 zł 
pochodziło ze środków WFOŚiGW w 
Katowicach. 

Przyrodniczy diament regionu – 
ekologiczne lekcje biblioteczne 

2016 r.  
Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-
promocyjnej miało na celu zwrócenie uwagi 
na walory przyrodnicze i krajobrazowe 
Gminy                         i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. 
Podjęto inicjatywę na rzecz propagowania 
zdrowego trybu życia w harmonii z 
przyrodą                                       i 
poszanowaniem jej cennych zasobów. 
Zachęcono mieszkańców nie tylko naszej 
gminy ale także gmin ościennych do 
uprawiania turystyki aktywnej, której istotą 
było bezpośrednie obcowanie z naturą, 
podpatrywanie jej piękna i harmonii.  
Także Biblioteka wzięła udział w projekcie 
„Przyrodniczy diament regionu”, którego 
celem była promocja gminnych miejsc 
atrakcyjnych przyrodniczo i troska 
o środowisko naturalne. Bibliotekarki w 
ramach projektu prowadziły lekcje 
biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych dot. Ekologii i ochrony 
środowiska. Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 
Łącznie koszt wyniósł 45.264,90 zł, z czego 
18.727,76 zł pochodziło ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach. 

Wydział Organizacyjny Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz Biblioteka 
Publiczna w Czerwionce-Leszczynach 

Kampania informacyjno-edukacyjna dot. 
gospodarki odpadami komunalnymi 

W ramach kampanii rozpowszechniono 
wśród mieszkańców gadżety ekologiczne, 
ulotki dotyczące zasad prawidłowej 
segregacji odpadów komunalnych oraz 
przeprowadzono konkurs pn. „Ruszam do 
ekoakcji”,  którego tematem było 
stworzenie prac plastycznych  z 
wykorzystaniem odpadów segregowanych. 
Koszt przedsięwzięcia  wyniósł 21 352,70 zł 

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
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z czego kwota 6 352,70 zł pochodziła ze 
środków własnych, natomiast kwota 15 
000, 00 zł została dofinansowana ze 
środków WFOŚiGW w Katowicach. 

Przeprowadzanie kontroli na terenach 
prywatnych posesji 

Przeprowadzanie kontroli na terenach 
prywatnych posesji oraz podejmowanie 
interwencji na podstawie przepisów o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz przepisach 
dotyczących ochrony środowiska. Działania 

obejmowały egzekwowanie ww. aktów 
prawnych oraz polegały na informowaniu 
mieszkańców o obowiązku stosowania się 
do norm prawnych obejmujących obszar 
ochrony środowiska. Powyższe czynności 
finansowane są z budżetu jednostki w 
ramach zadań własnych. 

Straż Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Mały grant [tryb 19a] – Projekt pn. 
„Drzewo moim przyjacielem” - Parafia 
Rzymsko-Katolicka Trójcy Przenajświętszej 
w Palowicach. Projekt dotyczył organizacji 
zajęć ekologicznych dla dzieci na temat 
wartości drzew w życiu człowieka, 
sposobów pielęgnacji i dbania o otaczający 
nas Świat. Kwota dotacji z budżetu Gminy: 
4 187,60 zł; całość zadania: 7 987,60 zł 

Wydział Spraw Społecznych Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

P36. Szkolenia dla animatorów działań 
proekologicznych i prokulturowych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P37. Wydawnictwa promujące dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe gminy 

"Po Noszymu, czyli po ślonsku. Przepisy 
kulinarne mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny" 

"Po Noszymu, czyli po ślonsku. Przepisy 
kulinarne mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny" to zestaw 
przepisów nadesłanych przez mieszkańców. 

Na co dzień lub na specjalne okazje – 
wszystkie jednak są autorskie, gdyż 
w każdym domu wykonuje się je na swój 
własny sposób. 

Publikacja zawiera 21 przepisów, a ich 
wyboru dokonała komisja konkursowa, 
w skład której weszli przedstawiciele 
Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” oraz 
restauracji działających na terenie gminy: 
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„Biały Dom”, „Capitol”, „Kibic” i „Drach”. 

 „Przyrodniczy diament regionu” W ramach realizacji zadania wydano folder 
zawierający zdjęcia oraz opisy miejsc o 
dużej wartości przyrodniczej, pocztówki, 
kalendarz oraz opracowano kolorowankę 
dla dzieci. 

 

 „Familoki – Miasto - Ogród” Realizując zadanie pn. „Familoki – Miasto – 
Ogród” wydano dwie gry promujące 
zabytkowe osiedle familoków. Ich 
scenariusz nawiązuje do historii miejsca - 
jednego z najpiękniejszych i największych 
terytorialnie osiedli patronackich. Pierwsza 
z gier „Ulicami miasta-ogrodu” to 
ekonomiczno-strategiczna gra dla całej 
rodziny. Druga gra „Piotruś na 
familokach”. to gra karciana. 

 

P38. Wszechstronna promocja gminy 
poprzez zabytkowe osiedle patronackie 

Spotkanie autorskie z Marianem Uherkiem Spotkanie autorskie z Marianem Uherkiem 
promujące książkę pt. „Spacerkiem po 
ulicach naszego miasta”. Książka ta, jest 
doskonałym przewodnikiem po ulicach i 
zakątkach miasta Czerwionka-Leszczyny, a 
ponadto stanowi zbiór pięknych fotografii 
przedstawiających różnorodne miejsca w 
Czerwionce-Leszczynach. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Koszt: 100 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Rajd rowerowy pn. „Odjazdowy 
bibliotekarz” 

Rajd rowerowy pn. „Odjazdowy 
Bibliotekarz". Rajd miłośników książek i 
bibliotek zorganizowany został przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Rybniku we współpracy z Biblioteką 
Publiczną w Czerwionce-Leszczynach. 
Przebieg rajdu był niezwykle atrakcyjny 
topograficznie i przyrodniczo, obejmował 

także zabytkowe osiedle patronackie w 
Czerwionce-Leszczynach. Rajd prowadził 
Aleksander Żukowski – przewodnik i 
turystyczny pasjonat, autor przewodnika 
po szlakach rowerowych, pieszych i 
dydaktycznych Rybnika „Szlakami 
Zielonego Śląska”. Źródło finansowania: 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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koszty rajdu pokryła PiMBP w Rybniku. 

Czytam i bawię się z Biblioteką Czytam i bawię się z Biblioteką. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-
Jaśkowicach w ramach półkolonii 
przyjechały do Biblioteki Publicznej w celu 
zapoznania się z biblioteką i atrakcjami 
turystycznymi znajdującymi się w 
Czerwionce-leszczynach. Bibliotekarki 
przygotowały uczestnikom półkolonii 
literackie konkursy i zabawy na terenie 
zabytkowego osiedla patronackiego w 
Czerwionce-Leszczynach. Źródło 

finansowania: koszty wycieczki 
uczestników pokryła SP nr 4 w Orzeszu-
Jaśkowicach. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Udział w konferencjach naukowych Przedstawiciele miasta i ZGM wzięli udział 
w dwóch konferencjach naukowych, na 
których został wygłoszony i umieszczony w 
materiałach konferencyjnych  artykuł na 

temat rewitalizacji „Osiedla patronackiego 
kopalni Dębieńsko w Czerwionce 
Leszczynach. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Czerwionce-Leszczynach 

P39. Rozwój ścieżek wychowawczych 
łączących ważne miejsca i obiekty o 
wartości kulturalnej i przyrodniczej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P40. Rozbudowa infrastruktury podnoszącej 
możliwości działania organizacji i liderów 
na rzecz ochrony i wzbogacania dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P41. Projekty wspierające rozwój ekonomii 
społecznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Cel II/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków 

dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 
 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P42. Wypracowanie w konsultacjach z 
mieszkańcami modelu partycypacji 
społecznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P43. Wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego umożliwiającego realizację 
oddolnych inicjatyw 

Spotkania dotyczące budżetu 
obywatelskiego 

W 2016r. po raz pierwszy  podjęto temat 
budżetu obywatelskiego. Zorganizowano 
cztery spotkania dla mieszkańców, gdzie 
omówiono założenia,  przedstawiono na 
czym polega budżet obywatelski. Spotkania 
prowadzili praktycy zajmujący się tą 
tematyką.  

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
wdrożyła już dwa niezwykle ważne 
mechanizmy wsparcia inicjatyw 
mieszkańców: fundusz sołecki oraz 
inicjatywy lokalne. Realizacja zadań 
w ramach funduszu sołeckiego rozpoczęła 
się w gminie  w 2010 roku. 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

P44. Wykorzystanie narzędzi internetowych 
do poprawy komunikacji  

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P45. Wypracowanie modelu współpracy 
władz lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Cel II/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i 

doświadczeń partnerstwa lokalnego 

 

 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P46. Identyfikacja liderów lokalnych, w tym 
dzięki wykorzystaniu nowej ordynacji 
wyborczej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P47. Organizacja wydarzeń łączących 
mieszkańców gminy,w tym w aspekcie 
zaangażowania w organizację wydarzeń 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Rok 2015 
Mały grant [tryb 19a] – „Wkład własny do 
projektu pn.: „INDUSTRIADA 2016 – 
odkrywamy urok familoków” 
współfinansowanego ze środków 
województwa śląskiego ” Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk kwota dotacji z 
budżetu Gminy: 3 690,00 zł; środki z 

funduszy zewnętrznych: 10 000,00 zł  
całość zadania: 17 100,97 zł 
Rok 2016 
Tryb konkursowy – „Wkład własny do 
projektu pn.: INDUSTRIADA 2016 – śląskie 
dziedzictwo na familokach” Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk kwota dotacji z 
budżetu Gminy: 9 959,00 z; środki z 
funduszy zewnętrznych:  9 000,00 zł; 
całość zadania: 21 671,00 zł 
Tryb konkursowy – „Dofinansowanie 
wkładu własnego w Programie "Działaj 
Lokalnie IX" w 2016 roku” Fundusz Lokalny 
„Ramża” kwota dotacji z budżetu Gminy: 
10 041,00 zł; środki z funduszy 
zewnętrznych:  36 000,00 zł; całość 
zadania: 59 200,00 zł 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

P48. Wsparcie edukacyjne w zakresie 
narzędzi zarządzania publicznego 

Nowoczesne zarządzanie klubem 
sportowym 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Społecznej zorganizowało 
szkolenie pn.: „Nowoczesne zarządzanie 
klubem sportowym”.Szkolenie odbyło się 
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13 maja 2016 r .,prowadzący -  praktyk p. 
Grzegorz Kita z firmy Sport Management 
Polska. 

Zarządzanie organizacją pozarządową Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Społecznej 
zorganizowało szkolenie pn.: „Zarządzanie 
organizacją pozarządową”. Szkolenie 
odbyło się 23 maja 2016 r., prowadzący - 
 p. Agnieszka Pytlik przedstawicielka 
Centrum Organizacji Pozarządowych CRIS 
oraz prezes Stowarzyszenia Działań 
Lokalnych Spichlerz. 

 

P49. Edukacyjne i doradcze wsparcie 
liderów lokalnych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Cel II/4 Dogodne warunki dla stałego rozwijania talentów i realizacji pasji mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości  

i kreatywności  wynikające z dostępności udogodnień i usług publicznych 
 
 

Kierunki/Projekty/Działania Projekty/Zadania Opis podejmowanych działań 
Komórka/jednostka 

odpowiedzialna 

P50. Konkursy dla mieszkańców Konkurs fotograficzny: „Przyłapani na 
czytaniu” 

Konkurs fotograficzny: „Przyłapani na 
czytaniu”. Zadaniem uczestników konkursu 
było sfotografowanie osoby czytającej w 
nietypowych miejscach, zaskakujących 
sytuacjach lub zabawnych aranżacjach. 
Konkurs skierowany był dla mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Nagrodami były książki. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Koszt: 200 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od 
zapomnienia” 

Konkurs ma na celu pobudzanie i 
rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz 
młodzieży, uwrażliwienie na piękno i 
problemy najbliższego środowiska, 
stworzenie płaszczyzny wymiany 
doświadczeń plastycznych najmłodszego 
pokolenia – środki własne 
 
Koszty organizacji 2015 – 3.275,64 zł 
Koszty organizacji 2016 – 4.089,34 zł 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Konferencje Naukowe Konferencje literackie pozwalają na 
prezentację literatury i jej autorów 
społeczności lokalnej, w tym uczniom 
gimnazjów i liceum. Referaty uzupełniają 
także wiedzę nauczycieli uczestniczących w 
konferencjach, którą będą mogli 
wykorzystać na lekcjach regionalnych – 
środki własne 
 
Koszty organizacji 2016 – 1.500,00 zł 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 
Cygaro Wilhelma” 

Konkurs dostępny jest dla wszystkich 
autorów, bez względu na wiek, 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 
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narodowość, kraj zamieszkania, 
przynależność do związków i stowarzyszeń 
twórczych, przed debiutem oraz po 
debiucie. Warunkiem uczestnictwa jest 

nadesłanie zestawu trzech wierszy w 
języku polskim. Głównym celem konkursu 
jest promocja polskiej poezji współczesnej, 
stworzenie możliwości spotkania twórców, 
wzajemnego się poznania, konfrontacja 
poglądów i twórczości, doskonalenie 
warsztatu poetyckiego, a przede wszystkim 
pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu 
oraz promowanie na świecie jego dorobku 
pisarskiego – środki własne 

 
Koszty organizacji 2015 –   9.628,05 zł 
Koszty organizacji 2016 – 13.467,14 zł 

P51. Szkolenia w dziedzinie kreowania 
projektów i zarządzania projektami 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P52. Rozwój oferty edukacyjnej Spotkanie autorskie z Aleksandrem 
Żukowskim i Tomaszem Sczansnym 

Spotkanie autorskie z Aleksandrem 
Żukowskim i Tomaszem Sczansnym 
promujące część trzecią cyklu „Szlakami 
Zielonego       Śląską” oraz „Skarby 
przyrody lasów rybnickich”. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Koszt: 50 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie  z historią Spotkanie z historią. Gośćmi spotkania byli 
Tomasz Zając - historyk, pasjonat i 
nauczyciel oraz Błażej Adamczyk - 
kolekcjoner , miłośnik historii śląskiego 
regionu, twórca cennej dla naszej gminy 
publikacji pt. :”Czerwionka-Leszczyny na 
dawnej fotografii, pocztówkach, mapach i 
planach”. Źródło finansowania: zadania 
bieżące, dotacja podmiotowa organizatora. 
Koszt: 50 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Jerzym Buczyńskim  Spotkanie autorskie z Jerzym Buczyńskim 
promujące książkę pt. „Hultajska dwójka 
Eliasz i Pistulka”. Źródło finansowania: 
zadania bieżące, dotacja podmiotowa 
organizatora. Koszt: 50 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Spotkanie autorskie młodzieży z Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
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Masternakiem Gimnazjum Zespołu Szkół nr 3 w 
Czerwionce-Leszczynach ze Zbigniewem 
Masternakiem – prozaikiem, autorem 
scenariuszy filmowych („Samo życie”, 

„Świat według Kiepskich”). Podczas 
spotkania młodzież zapoznała się ze 
sposobami pisania scenariuszy filmowych. 
Źródło finansowania: zadania bieżące, 
dotacja podmiotowa organizatora. Koszt: 
300 zł. 

Leszczynach 

Interaktywna nauka online języków obcych Interaktywna nauka online języków obcych 
(język angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, włoski). Kursy językowe Lerni, 
a także kursy dla dzieci FunEnglish to 
multimedialne i w pełni interaktywne 
narzędzia wspomagające naukę języków 
obcych. Użytkownicy zdobywają wiedzę 
dzięki grom, fotolekcjom, filmom, dialogom 
z native speakerami i ćwiczeniom. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Koszt: 500 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja e-motywacja Biblioteka wzięła udział w projekcie 
Fundacji Orange dla Bibliotek pod nazwą 
"Akcja e-motywacja”. Głównym celem 
projektu była aktywizacja i wspieranie osób 
starszych w rozwoju osobistym i 
społecznym. W przyjaznej atmosferze, przy 
"kawie" każde spotkanie poświęcone było 
innemu tematowi z innym gościem. 
Spotkania z gośćmi transmitowane były on-
line. Dodatkowo swoją fachową wiedzą 
podczas wszystkich spotkań dzielił się 
psycholog, skoczek spadochronowy Tomasz 
Kozłowski. Źródło finansowania: zadania 
bieżące, dotacja podmiotowa organizatora. 
Koszt: 200 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-
Łoniewską 

Spotkanie autorskie z popularną pisarką 
tzw. literatury kobiecej - Agnieszką Lingas-
Łoniewską. Źródło finansowania: zadania 
bieżące, dotacja podmiotowa organizatora. 
Koszt: 1000 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Andrzejem 
Kapłankiem 

Spotkanie autorskie z Andrzejem 
Kapłankiem – autorem książki pt. „Śląskie 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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mecyje”, podróżnikiem i wieloletnim 
dyrektorem kopalni Dębieńsko. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Koszt: 500 zł. 

„Skąd się wzięły małpy w Internecie?" „Skąd się wzięły małpy w Internecie?” – 
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach zakwalifikowała się do 
ogólnopolskiego projektu "Skąd się wzięły 
małpy w Internecie", współorganizowanego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego oraz Wydawnictwo 
Widnokrąg. W ramach tego projektu w 

bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne na 
temat bezpieczeństwa w sieci i nowinek 
technologicznych. Źródło finansowania: 
projekt 100% sfinansowany przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i 
Wydawnictwo Widnokrąg. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkania poetycko-muzyczne Biblioteka Publiczna organizuje spotkania 

poetycko-muzyczne dla mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Na 
tych spotkaniach swoją twórczość i talenty 
przedstawiają mieszkańcy Czerwionki-
Leszczyn. Źródło finansowania: zadania 
bieżące, dotacja podmiotowa organizatora. 
Koszt: 300 zł 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-

Leszczynach 

Narodowe czytanie  Biblioteka Publiczna  po raz pierwszy 

włączyła się w organizację Narodowego 
czytania powieści „Quo Vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Do czytania jednego z 
najważniejszych dzieł polskiej literatury 
biblioteka zaprosiła Pana Adama Konkola - 
lidera zespołu "Łzy” oraz włodarzy Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny.  Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Koszt: 50 
zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-

Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Hanną Pasterny  Biblioteka Publiczna w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym zorganizowała spotkanie 
autorskie dla młodzieży klas gimnazjalnych 
z Hanną Pasterny - podróżniczką, pisarką, 
wolontariuszką, która od urodzenia jest 
osobą niewidomą. Źródło finansowania: 
zadania bieżące Koszt: 400 zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską Spotkanie kulturalno-edukacyjne z 
Magdaleną Zarębską – autorką książek 
dziecięcych, poruszających tematykę 
regionalizmu, autorka na spotkaniu, w 

którym uczestniczyły dzieci klas IV i V szkół 
podstawowych w Czerwionce-Leszczynach 
porównywała zabytkowe osiedle 
Nikiszowiec z patronackim osiedlem 
familoków w Czerwionce-Leszczynach. 
Powieść Magdaleny Zarębskiej pt. „Jak 
Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu 
wędrowali” omawiana na spotkaniu stała 
się okazją do pogłębienia wiedzy nt. 
śląskiej gwary i tradycji. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Koszt: 550 
zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

„Link do przyszłości” – warsztaty z 
kodowania 

Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do 
projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę”, w ramach 
tego projektu  zorganizowała warsztaty z 
kodowania, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół z Czerwionki-Leszczyn. 
Źródło finansowania: projekt 100% 
sfinansowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

„Wychowanie przez czytanie” – akcja 
czytelnicza  

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez 
czytanie” organizuje głośne czytanie dla 
małych czytelników - bajki czytają 
zaproszeni goście do Biblioteki, a następnie 
odbywa się pogadanka z dziećmi na 
konkretne tematy edukacyjne. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Koszt: 100 
zł. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

„Bezpieczna+” 
„Książki naszych marzeń” 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Wybór i realizacja projektów edukacyjnych 
jest odzwierciedleniem zdiagnozowanych 
potrzeb uczniów jednostek oświatowych. 
Ich uczestnicy mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności. Jednostki 
oświatowe dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny realizują wiele 
programów z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej, ekologicznej i bezpieczeństwa.   

Wydział Edukacji Urzędu Gminy                    
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
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W ramach wskaźnika liczba projektów 
edukacyjnych ujęto również programy 
rządowe realizowane z inicjatywy Wydziału 
Edukacji, tj.: 

- „Bezpieczna +” realizowany w 2015 
(budżet państwa 38.556,00 zł, wkład 
własny 9.639,00 zł),  
- „Książki naszych marzeń” realizowany w 
2015 (budżet państwa 17.350,00 zł, wkład 
własny 4.337,50 zł), 
- „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” realizowany w 2016 (budżet 
państwa 31.999,12 zł, wkład własny 
7.999,79 zł), 
- „Bezpieczna +” realizowany w 2016 
(budżet państwa 24.907,08 zł, wkład 
własny 6.626,77 zł). 

Kino Szkoła Interdyscyplinarny program edukacji 
medialnej dla dzieci i młodzieży skierowany 
zarówno do szkół, jak i przedszkoli z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. - 
środki własne 
  
Koszty organizacji 2015 – 3.650,00 zł 
Koszty organizacji 2016 – 8.550,00 zł 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Zajęcia zespołów zainteresowań i 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

Zajęcia mają na celu rozwój wszelkiego 
rodzaju zainteresowań mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, m.in. 
plastycznych, muzycznych czy aktorskich. 
Ponadto zajęcia pozwalają doskonalić 
mieszkańcom warsztat artystyczny, a także 
ingerować środowisko lokalnych artystów 
amatorów – środki własne 

Koszty organizacji 2015 –   67.965,58 zł 
Koszty organizacji 2016 – 129.874,03 zł 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

P53. Wykorzystanie bazy sportowo-
rekreacyjnej dla rozwoju systemu 
szkoleniowego młodzieży 

Działalność klubów sportowych na 
obiektach MOSiR w latach 2015-2016 

W okresie sprawozdawczym z bazy 
sportowo-rekreacyjnej korzystały głównie 
kluby sportowe organizując zajęcia z 
młodzieżą w ramach piłki nożnej.  
Na poszczególnych obiektach kształtowało 
się to następująco: 
Czerwionka – stadion piłkarski oraz 
kompleks boisk ORLIK 2012: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Czerwionce-Leszczynach 
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Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR 
Czerwionka-Leszczyny – piłka nożna - 8 
grup ćwiczebnych – około 150 uczestników 
Miejski Klub Sportowy Czerwionka – piłka 

nożna – 3 grupy ćwiczebne – około 60 
uczestników 
Luxtorpeda Czerwionka – lekkoatletyka – 1 
grupa ćwiczebna – około 20 uczestników 
Leszczyny – stadion piłkarski oraz 
kompleks boisk ORLIK 2012 
Klub Sportowy Leszczyny – piłka nożna – 3 
grupy ćwiczebne – około 60 uczestników 
Bełk – stadion piłkarski: 
Ludowy Klub Sportowy Bełk – piłka nożna – 
5 grup ćwiczebnych – około 100 
uczestników 
Czuchów – boisko piłkarskie: 
Klub Sportowy Płomień Czuchów – piłka 
nożna  - 4 grupy ćwiczebne – około 80 
uczestników 
Dębieńsko – boisko piłkarskie z 
nawierzchnią syntetyczną: 
Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko – 
piłka nożna – 4 grupy ćwiczebne – około 85 
uczestników 
Stanowice – boisko piłkarskie: 
Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice – 
piłka nożna – 3 grupy ćwiczebne – około 55 
uczestników 
Szczejkowice – boisko piłkarskie: 
Ludowy Klub Sportowy Borowik 
Szczejkowice – piłka nożna – 3 grupy 
ćwiczebne – około 55 uczestników 
Palowice – boisko piłkarskie: 
Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice – 
piłka nożna – 3 grupy ćwiczebne – około 60 
uczestników 

P54. Realizacja programu rozwoju sportu 
oraz wzbogacanie bazy sportowo-
rekreacyjnej 

Budowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach 

Projekt polegał na wybudowaniu boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej, które przeznaczone jest do 
gry w piłkę ręczną, koszykówkę 
(niepełnowymiarowe), siatkówkę oraz 
tenisa ziemnego. Całkowita część sportowa 
boiska ma wymiary 46,30 m x 26,35 m, w 
tym: 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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- boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola 
gry 20 m x 40 m ze strefami 
bezpieczeństwa wynoszącymi 2 m za 
bramkami oraz 1 m po bokach, wymiary 

boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa 
wynoszą 24 m x 44 m, podpory słupowe do 
gry w koszykówkę zaprojektowano poza 
strefą bezpieczeństwa boiska do piłki 
ręcznej, słupy zostały zabezpieczone 
fartuchami z pianki poliuretanowej o 
grubości 5 cm, do wysokości 2 m. 
- boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 
23,77 m x 10,97 m. 
- boisko do siatkówki o wymiarach pola gry 
9 m x 18 m. 
- boisko niepełnowymiarowe do koszykówki 
o wymiarach pola gry 15,1 m x 20,8 m 
(długość boiska niepełnowymiarowa) wraz 
ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi 2 
metry z każdej strony. 
Boisko zostało całkowicie ogrodzone. Od 
strony drogi (ul. Ks. Pojdy) wykonano 
podwyższone ogrodzenie do wysokości 6 
metrów, które pełni funkcję piłkochwytu, 
ponadto za każdą bramką ustawiono 
piłkochwyty wolnostojące. 
Zagospodarowano przestrzeń wokół boiska 
zakładając trawniki.  
Inwestycja dofinansowana przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w 
ramach Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. 
Wartość projektu wynosi  404 814,85 zł., 
z czego:dofinansowanie z FRKF:  123 
900,00 zł, wkład własny gminy: 280 
914,85 zł. 

 Budowa boiska sportowego w Palowicach Ze środków własnych powstało nowoczesne 
boisko przy Szkole Podstawowej w 
Palowicach. Prace rozpoczęto od rozbiórki 
nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska. 
Następnie, wykonano płytę boiskową 
poliuretanową o wymiarach 24,8 m x 44,0 
m, zawierającą boisko o polu gry 20,0 m x 
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40,0 m z wyznaczonymi liniami do gry 
w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego 
oraz koszykówkę. 
 

P55. Realizacja programów promujących 
przedsiębiorczość wśród mieszkańców 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

Rok 2014 
Projekt pn. „Własna firma – lubię to” 
Fundacja Kreatywny Śląsk z Rybnika -  
kwota dotacji z budżetu Gminy: 10 000,00 
zł; całość zadania” 10 850,00 zł 
Projekt pn. „Własna firma – lubię to II” 
Fundacja Kreatywny Śląsk z Rybnika -  
kwota dotacji z budżetu Gminy: 5 000,00 

zł; całość zadania” 5 348,00 zł 
Rok 2015 
Projekt pn. „Biznes dla młodzieży młodzież 
dla biznesu, czyli CSR na dobry początek” 
Stowarzyszenie Redukowania Bierności z 
Czerwionki-Leszczyn -  kwota dotacji z 
budżetu Gminy: 10 000,00 zł; całość 
zadania” 14 188,92 zł 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

P56. Przygotowanie bazy dla nowo 
powstających firm 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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4. Wskaźniki 

 

Gospodarczy 

cel 

strategiczny 

Rozwój zróżnicowanej struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne wykorzystujące 

różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący w 

gospodarkę gminy nowe technologie, kreujący atrakcyjne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym biznesem 

 

Cel szczegółowy Cel I/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz 
usytuowaniu w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa śląskiego 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Powierzchnia udostępnianych terenów inwestycyjnych ha dane własne 35 35 35 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba inwestorów zainteresowanych przygotowanymi 
terenami 

ilość osób dane własne 1 2 7 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

szt. dane własne  1  ZDiSK  

Liczba inwestycji zrealizowanych na przygotowanych 
terenach 

szt.      brak danych 

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
realizowanych w gminie 

szt.      brak danych 

Liczba miejsc pracy powstałych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

szt.      brak danych 

 

 

 



46 

Cel szczegółowy CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji 
gospodarczych oraz zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystywaniu specyficznych cech gminy, wysokiemu 
poziomowi przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ilość osób GUS 
BDL 

1135 994 978   

Liczba nowych inwestycji wykorzystujących zasoby 
naturalne gminy, w tym wody solankowe, odnawialne 
źródła energii 

szt.      brak danych 

Liczba nowo zakładanych firm ilość osób CEIDG 192 186 157 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba inwestorów zewnętrznych podejmujących 
działalność na terenie gminy 

szt. dane własne 7 14 5 Referat Podatków  

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców ilość osób CEIDG 628 645 660 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw zagranicznych szt. dane własne 0 0 0 Referat Podatków  

Liczba inwestorów technologicznych podejmujących 
działalność w mieście 

szt. dane własne 1 4 1 Referat Podatków  

 

Cel szczegółowy CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, budownictwa 
mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Udział w powierzchni miasta terenów o wysokiej wartości 
przyrodniczej objętych formami ochrony przyrody 

% dane z GDOS 74,2 74,2 74,2 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

74 – dane 
ZPKWŚ – 
Wydział Ekologii 

Powierzchnia terenów zielonych i rekreacyjnych na 
jednego mieszkańca 

ha/ilość osób GUS 
BDL 

54,32/ 
42025 

=0,0013 ha 

56,06/ 
42024 

=0,0013 ha 

brak danych   
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Poziom zanieczyszczeń składowych środowiska 
przyrodniczego – powietrze, wody powierzchniowe, gleby 
(standardowe wskaźniki zanieczyszczeń): 

       

- średnie roczne stężanie benzenu µg/m3 dane WIOŚ oraz 
z PGN 

4,8 3,9 5 Wydział Ekologii  

- Emisja CO2 MG/rok dane WIOŚ oraz 
z PGN 

264767 brak danych brak danych Wydział Ekologii  

Ilość zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych Mg dane własne 17732,5 17686,3 19524,1 Wydział 
Gospodarowania 

Odpadami 

 

Liczba mieszkań obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną szt. dane własne 6445 6445 6445 Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 

SM „Karlik” 
PWiK 

 

Liczba mieszkań na terenie gminy szt. GUS 
BDL 

13442 13513 brak danych   

Powierzchnia terenów przygotowanych pod budownictwo 
mieszkaniowe  

km2 dane własne 16,8 17,11 17,47 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

uchwalone plany 
mpzp 

Długość ścieżek rowerowych km dane własne 70,4 70,4 70,4 MOSiR  

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ilość osób dane własne 22344 24724 27931 MOK  

ilość osób dane własne 20 21 23 Biblioteka 
Publiczna 

 

Poziom deficytu miejsc w żłobkach       brak żłobków na 
terenie Gminy 

Poziom deficytu miejsc w przedszkolach ilość 
brakujących 

miejsc 

dane własne 0 0 0 Wydział Edukacji  

Średni czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy 
społecznej 

miesiąc dane własne 4 2,5 4,5 OPS na podstawie 
złożonych 
wniosków na 
DPS 

Liczba/powierzchnia miejsc rekreacji rodzinnej – place 
zabaw, obiekty infrastruktury sportowej dla mieszkańców, 
parki: 

ilość 
km2 

dane własne 13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

MOSiR  

ilość 
m2 

dane własne 3 
5099,66 

3 
340,57 

3 ZDiSK Utworzono 3 
nowe 
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przestrzenie 
rekreacyjne oraz 
doposażono 6 
istniejących 
przestrzeni 
rekreacyjnych  

ilość dane własne 3 4 3 ZGM Place zabaw i 
siłownie 
plenerowe 

- parki spacerowo-wypoczynkowe ilość/ha GUS 
BDL 

4 
16,3 

4 
16,3 

brak danych   

- zieleńce ilość/ha GUS 
BDL 

19 
7,4 

19 
7,4 

brak danych   

Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły 
działalność na terenie zrewitalizowanego osiedla 
patronackiego 

ilość osób CEIDG 7 16 7 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Wskaźniki nie ujęte w strategii: 
 
Wskaźnik dotyczący ilości zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych dopełniają wskaźniki dotyczące recyklingu (na podstawie danych  Wydziału Gospodarowania 
Odpadami): 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 
rok 2014 – 39,63, rok 2015 – 36,14, rok 2016 – 34,56 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – odpady budowlane i rozbiórkowe: 
rok 2014 – 100, rok 2015 – 100, rok 2016 – 100 
 
Działania zmierzające przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (P21) dookreślają wskaźniki dotyczące liczby osób biorących udział w aktywizacji społeczno-zawodowej 
prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach: 
rok 2014 – 53, rok 2015 – 53, rok 2016 – 60 
Natomiast działania związane z realizacją programów dotyczących przemocy w rodzinie oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych (P23) dookreślają następujące wskaźniki (na 
podstawie danych własnych OPS): 

- liczba osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie: 
rok 2014 – 513, rok 2015 – 473, rok 2016 – 494 
- liczba udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie: 
rok 2014 – 1434, rok 2015 – 1198, rok 2016 – 902 
 
Działanie (P25) polegające na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej można uzupełnić o wskaźnik dotyczący liczby obiektów poddanych termomodernizacji – rok 
2014 – 1 obiekt (dane ZDiSK) 
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Cel szczegółowy CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i 
sektora obywatelskiego kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz podejmowanie własnej 
działalności gospodarczej 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Stopień skolaryzacji netto według poziomu wykształcenia: 
zasadniczy zawodowy, średni zawodowy, średni 
ogólnokształcący, wyższy: 

       

- Szkoły Podstawowe % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 94 97 Wydział Edukacji  Wydział Edukacji 
nie dysponuje 
danymi w 
zakresie poziomu 
wykształcenia. 
Stopa 
skolaryzacji 
określona została 
wg podziału na 
odpowiednie 
etapy kształcenia 
dla szkoły 
podstawowej 
oraz  
gimnazjum, tj. 
szkół dla których 
Gmina i Miasto 
Czerwionka-
Leszczyny jest 
organem 
prowadzącym. 

Dane obejmują 
liczbę uczniów 
odpowiednich 
szkół dla których 
organem 
prowadzącym 
jest Gmina i 
Miasto 
Czerwionka-

- Gimnazja  % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 89 91 Wydział Edukacji  
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Leszczyny (dane 
SIO wg stanu na 
30 września 
danego roku) w 

stosunku do 
liczby ludności w 
określonym 
przedziale 
wiekowym 
zameldowanej 
na terenie Gminy 
i Miasta 
Czerwionka-
Leszczyny. 

Wydatki edukacyjne miasta na 1 mieszkańca zł.  GUS  
BDL 

1084,69 1139,95 brak danych   

Udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego % GUS  
BDL 

15,03 16,07 brak danych  Pracujący 
ogółem:  
rok 2014 – 4256 

rok 2015 – 4513 
Ludność w wieku 
produkcyjnym: 
rok 2014 – 
28311 
rok 2015 - 
28077 

Stopa bezrobocia rejestrowego 

 

%  GUS  

BDL 

4,2 3,7 brak danych  jako udział 

bezrobotnych 
zarejestrowanyc
h w liczbie 
ludności w wieku 
produkcyjnym 

% GUS 12,2 10,6 brak danych  jako stosunek 
liczby 

zarejestrowanyc
h bezrobotnych 
do liczby 
ludności 
aktywnej 
ekonomicznie 
(zasobu siły 
roboczej danej 
populacji) 
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Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych ilość GUS  
BDL 

249 252 213   

 

Społeczny cel 
strategiczny 

Zintegrowani wokół dziedzictwa lokalnego oraz wizji rozwoju mieszkańców gminy podejmujący wspólne działania na rzecz poprawy jakości 
życia, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwości rozwoju dostarczane przez gminę 

 

Cel szczegółowy CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba projektów społecznych podnoszących estetykę 
przestrzeni miasta i miejscowości gminy 

szt. dane własne  0 0 1 Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba nowych NGO's szt. GUS 
BDL 

6 4 4  Stowarzyszenia i 
podobne 

organizacje 
społeczne 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projektach 
społecznych 

ilość osób dane własne 0 0 3 Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Przynależność mieszkańców do organizacji pozarządowych ilość osób dane  organizacji 
pozarządowych 

- - 478  Dane pozyskane 
od 17 organizacji 
pozarządowych 

Działania dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców (P35) dopełniają zadania wykonywane przez Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach, która przeprowadziła kontrole na 
terenach prywatnych oraz podejmowała interwencje na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: rok 2014 – 115, rok 2015 – 135, rok 2016 – 94. 
 
Edukacją ekologiczną mieszkańców zajmowała się także Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach organizując ekologiczne lekcje biblioteczne w ramach programu 
„Przyrodniczy diament regionu” - w 2016 r. w zajęciach brało udział 436 uczniów. 
 
Ponadto Biblioteka Publiczna realizując programy P34 oraz P38 przyczyniała się do osiągnięcia Celu CII/1. W ramach działania P34 w 2016 roku objęto 76 osób, natomiast w 
spotkaniach realizowanych ramach działania P38 w 2014 r. uczestniczyło 38 osób, a w roku 2016 – 132. 
 
Działania związane z wszechstronną promocją gminy poprzez zabytkowe osiedle patronackie (P38) to także pojawiające się artykuły naukowe – rok 2016 – 2 (dane ZGM). 
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Cel szczegółowy CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu 
warunków dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba podmiotów gospodarczych angażujących się w 
realizację projektów wpisanych do strategii 

      brak danych 

Poziom zaangażowania podmiotów gospodarczych w 
konsultowanie kluczowych dokumentów powstających w  
mieście 

Ilość 
podmiotów 

dane własne 4 0 0 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Uczestnictwo mieszkańców w wyborach samorządowych % Państwowa 
Komisja 

Wyborcza 

42,74 - - Wydział Spraw 
Obywatelskich 

 

 

 

Cel szczegółowy CII/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i 
doświadczeń partnerstwa lokalnego 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wysokość wsparcia ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanego przez sektor pozarządowy 

ilość 
projektów 

złotych 

dane własne 0 
 
0 

1 
 

10 000,00 

2 
 

45 000,00 

Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba projektów finansowanych z budżetu 
obywatelskiego 

      brak danych 

Efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki budżetowi 
obywatelskiemu 

      brak danych 
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Cel szczegółowy CII/4 Dogodne warunki dla stałego rozwijania talentów i realizacji pasji mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości i kreatywności 
wynikające z dostępności udogodnień i usług publicznych 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba osób uczęszczających na zajęcia do domów kultury ilość osób GUS 
BDL 

268 203 brak danych  Kursy:języków 
obcych, 
plastyczne, nauki 
gry na 
instrumentach, 
wiedzy 
praktycznej, 
tańca,  
komputerowe 

Liczba zawodników z terenu gminy w organizacjach 
sportowych według kategorii wiekowych 

ilość osób dane własne 796 885 730 Wydział Spraw 
Społecznych  

 

Ćwiczący ogółem ilość osób GUS 
BDL 

662 brak danych brak danych   

Ćwiczący do lat 18 ogółem ilość osób GUS 
BDL 

385 brak danych brak danych   

Liczba uczniów – laureatów olimpiad na szczeblu 
regionalnym i ponadregionalnym 

ilość osób dane własne 3 6 5 Wydział Edukacji   

Liczba projektów edukacyjnych i liczba uczestników 
objętych projektami podejmowanymi przez instytucje 
edukacji, kultury i organizacje pozarządowe 

szt. 
ilość osób 

dane własne 2 
57 

1 
34 

0 
0 

Wydział Spraw 
Społecznych  

sprawozdania 
ngo 

szt. 
ilość osób 

dane własne 54 
3629 

57 
2796 

70 
4706 

MOK  

szt. 
ilość osób 

dane własne 71 
9963 

81 
11525 

77 
11696 

Wydział Edukacji  na podstawie 
danych ze szkół 

szt. 
ilość osób 

dane własne 5 
872 

7 
702 

7 
1046 

Biblioteka 
Publiczna 

 

W ramach działania P50 Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach zorganizowała konkurs fotograficzny – liczba uczestników w roku 2016 – 18. 



54 

5. Podsumowanie 

 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny to dokument 

opracowany w celu bieżącego monitorowania postępu w osiąganiu wyznaczonych celów 

strategicznych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

Dokument opisujący szczegółowo postępy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 

drodze do zrównoważonego rozwoju uwzględniającego konieczność ochrony walorów 

przyrodniczych oraz wartości społeczno-kulturowych zostaje przedstawiony Radzie 

Miejskiej oraz całej społeczności lokalnej. Przedstawia wykonane działania, które 

zestawiono na kartach realizacji strategii.  

 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych lat 2015 - 2016 zaliczyć można: 

 Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-

Leszczynach, 

 Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

 System e-bilet (Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju), 

 Kompleksowa pielęgnacja drzew w zabytkowym parku dworskim w Palowicach, 

 Budowa Skateparku w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla 

patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, 

 Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze ścieżką zdrowia w ramach 

projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko  

w Czerwionce-Leszczynach”, 

 Dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw przy  

ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 

 Budowa placu zabaw przy ul. Kombatantów w dzielnicy Czerwionka, 

 Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w parku przy  

ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny, 

 Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na skwerze przy zbiegu ulic 

Zabrzańskiej i Bełkowskiej w dzielnicy Dębieńsko Wielkie na terenie Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

 Instalacja i doposażenie siłowni zewnętrznej w dzielnicy Leszczyny i sołectwie 

Palowice oraz placu zabaw w dzielnicy Czerwionka, 

 Plenerowe siłownie w Książenicach, Przegędzy i Palowicach, 

 Przebudowa 3 budynków na budynki z lokalami socjalnymi, 

 Remont budynku przy ul. Majątkowej 5 w Bełku, 

 Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, 



55 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny” oraz Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

 Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach w 

ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 

Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej: w 2014 r. dokonano modernizacji kanalizacji 

sanitarnej w Czerwionce – Leszczynach (osiedle „Familoki”) przy ulicy Mickiewicza 

( 6 budynków mieszkalnych) i ulicy Wolności (6 budynków mieszkalnych), 

 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Czerwionce – Leszczynach (osiedle 

„Familoki”) przy ulicy Kombatantów ( 5 budynków mieszkalnych). 

 Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano około 20 mln zł.  

 

Do najważniejszych projektów i działań miękkich zrealizowanych w latach 2015 - 2016 

należą: 

 Koło zainteresowań „Szydełkowanie z pasją” 

 Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 „OPS i Twoja aktywność ku integracji”, 

 Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, 

 Konkurs Ornitologiczny, 

 Kino Plenerowe, 

 Międzynarodowe Seminarium Szermierki Japońskiej, 

 Festiwal Mażoretek „Parada”, 

 Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanie, 

 Festiwal Around The Rock, 

 Festiwal Tańca „INSPIRACJE”, 

 Imprezy artystyczne w CKE, 

 Koncert Kolęd Chórów Parafialnych, 

 Dziecięcy Festiwal Teatralny, 

 Ferie z MOK-iem, Wakacje z MOK-iem, 

 Koncert Tik Tak Punk Rock Memoriał, 

 Święto Makówek, 

 Jarmark Wielkanocny, 

 Industriada, 

 Dni Czerwionki-Leszczyn. 

 Łącznie na projekty miękkie wydano ponad 22,6 mln zł. 
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Efektywność podejmowanych działań pozwalają zweryfikować wskaźniki. System 

wskaźników do monitoringu strategii obejmuje przede wszystkim wskaźniki określone dla 

celów szczegółowych.  

Najważniejsze dane dotyczące działań społecznych wskazują, że wzrasta liczba 

uczestników wydarzeń kulturalnych, wzrasta liczba projektów edukacyjnych i liczba 

uczestników objętych projektami podejmowanymi przez instytucje edukacji, kultury  

i organizacje pozarządowe, jest zerowy poziom deficytu miejsc w przedszkolach. 

W obszarze gospodarczym zaobserwowano, że wzrasta powierzchnia terenów 

przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe, maleje liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych, wzrasta liczba inwestorów zainteresowanych przygotowanymi terenami, 

ale maleje liczba nowo zakładanych firm, a także liczba inwestorów zewnętrznych 

podejmujących działalność na terenie gminy (skok wzrostowy w 2015r.), przy czym 

pozostaje stała liczba inwestorów technologicznych podejmujących działalność w mieście 

(skok wzrostowy w 2015r.). 

  

Niestety nie wszystkie wartości wskaźników były do określenia. W przypadku danych 

statystycznych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wartości za rok 2016 

będą dopiero opublikowane pod koniec roku 2017. Dla niektórych wskaźników 

pozyskiwanie danych jest niemożliwe ponieważ nie są prowadzone statystyki. 

Niezwykle istotne w podejmowanych działaniach jest aktywizowanie potencjału lokalnego 

– mieszkańców, stowarzyszeń, przedsiębiorców w osiąganiu wyznaczonych celów 

rozwojowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Utrwalanie aktywności 

społeczności lokalnej oraz determinacja i konsekwencja w zaangażowaniu pracowników 

Gminy i Miasta na czele z władzami lokalnymi prowadzi do dalszego dynamicznego 

rozwoju Gminy oraz generuje realne, pozytywne, odczuwalne dla społeczności lokalnej 

zmiany. 

 


