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Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2007 – 
2020 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej 28 września 2007 roku. Dokument ten, 
chociaż  uchwalony  i  zatwierdzony,  nie  jest  dokumentem  zamkniętym.  Ponieważ 
dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju gminy i  miasta,  procesu jak najbardziej 
dynamicznego,  sam podlegać musi  zmianom.  Zmiany zachodzące w gminie  i  jej 
otoczeniu,  we  wzajemnie  powiązanych  sferach:  gospodarczej,  społecznej, 
przyrodniczej  i  cywilizacyjnej,  narzucają konieczność nieustannego monitorowania 
oraz weryfikacji  postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Niezbędnych do 
tego  informacji  mają  dostarczyć  coroczne  raporty  z  realizacji  strategii,  których 
zasadniczym  zadaniem  jest  zobrazowanie  stopnia  realizacji  celów  przyjętych  
w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie postępu gminy i miasta Czerwionka – 
Leszczyny na drodze do realizacji przyjętej misji.

Niniejszy  raport,  obejmujący  IV  kwartał  2007   i  2008  rok,  jest  pierwszym 
raportem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na 
lata 2007 - 2020. Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji 
przyjętych w strategii celów, uświadomić istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do 
większej troski o działania na rzecz rozwoju naszej Gminy i Miasta.

WSTĘP
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Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2007 – 
2020  została  uchwalona  28  września  2007  roku.  Opracowana  została  
z  wykorzystaniem  metod  aktywnego  planowania  strategii,  a  cały  proces  był 
procesem  uspołecznionym,  na  bieżąco  poddawany  konsultacjom  społecznym.  
W procesie planowania wzięli  udział:  radni,  sołtysi,  przedstawiciele rad sołeckich  
i dzielnicowych, organizacji  pozarządowych, przedsiębiorcy,  młodzież, mieszkańcy, 
urzędnicy.  Konsultacje  te  miały  na celu  zapewnienie możliwie  szerokiego udziału 
społecznego,  jak  również  mobilizowanie  mieszkańców,  przedstawicieli 
poszczególnych grup społecznych do bezpośredniego udziału w procesie tworzenia 
i realizacji strategii rozwoju gminy i miasta.

Proces  budowania  strategii,  chociaż  bazował  głównie  na  konsultacjach 
społecznych,  uwzględniał  również zapisy istniejących dokumentów programowych. 
Zebrane  w  ten  sposób  informacje  na  temat  gminy  i  miasta,  oczekiwań  jego 
mieszkańców i problemów z jakimi się borykają,  pozwoliły na stworzenie dokumentu, 
w którym sformułowano misję, zdefiniowano podstawowe obszary strategiczne oraz 
cele rozwoju.

Uwzględniając  zasadę  zrównoważonego  rozwoju  wypracowana  misja  brzmi 
następująco:

„Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – miejsce, w którym możemy godnie  
żyć, pracować i odpoczywać, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, z dobrymi warunkami dla inwestorów w różnych dziedzinach 

działalności”.

Z tak sformułowanej misji wyłoniony został cel nadrzędny: 

„Zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny”,

stanowiący  punkt  odniesienia  dla  wyznaczenia  celów niższego  rzędu  w  czterech 
obszarach strategicznych:

1 . Rozwój  gospodarczy:  Stworzenie  sprzyjających  warunków  dla  rozwoju 
przedsiębiorstw w gminie, w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne,

2. Rozwój społeczny: Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej,

3. Gospodarowanie  środowiskiem:  Ochrona  wartości  przyrodniczych  
i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, aby służyły dalszemu rozwojowi 
gminy,

4. Rozwój cywilizacyjny: Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający 
aktywne życie we współczesnym świecie.

Podział  taki  ułatwił  ustalenie priorytetów i zadań strategicznych, których realizacja 
jest monitorowana. Jednak z uwagi na fakt, że rozwój gminy i miasta ma charakter 

3



Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2007 – 
2 0 2 0

dynamiczny,  zarówno  w  samej  gminie  i  mieście,  jak  i  jej  otoczeniu  cały  czas 
zachodzą zmiany w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania, 
strategia nie może być dokumentem zawierającym zbiór zadań i zaleceń, które raz 
sformułowane będą zawsze aktualne. Wymagają one nieustannego monitorowania 
i weryfikacji przyjętych na wstępie celów oraz sposobów ich osiągania. Narzędziem, 
którego zasadniczym zadaniem jest zobrazowanie stopnia realizacji tych celów jest 
właśnie  „Raport  z  realizacji  Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  – 
Leszczyny  na  lata  2007  –  2020”.  Dokument  ten  w  swej  dalszej  treści  zawiera 
informacje, które ułatwią dokonanie oceny stopnia realizacji przyjętej Strategii oraz 
wskażą problemy wymagające wciąż rozwiązania.

Realizacja celów strategicznych

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny realizowana jest 
zgodnie z przyjętymi kierunkami, które stanowią nadrzędne wytyczne do planowania 
poszczególnych  działań.  Uszczegółowieniu  procedury  wdrażania  Strategii  służą 
plany i programy operacyjne, do których należą:

• Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka – Leszczyny,

• Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka – Leszczyny,

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na 
lata 2003-2015,

• Plan gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,

• Program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka – Leszczyny w latach 2008 – 2012,

• Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na 
lata 2008 – 2012,

• Program współpracy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego,

•  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja  Strategii  odbywa  się  poprzez realizację  tych  programów i  planów,  
a także poprzez uwzględnianie jej zapisów przy corocznym formułowaniu budżetu 
gminy i miasta.

Zgodnie  z  zapisami  Strategii  monitoring  prowadzi  Wydział  Rozwoju  Gminy  
i Miasta na podstawie informacji otrzymanych ze strony osób odpowiedzialnych 

4



Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2007 – 
2 0 2 0

za realizację zadań. Na podstawie kart realizacji  strategii  przygotowywany jest 
raport.  W ten sposób powstał  niniejszy,  pierwszy „Raport  z  realizacji  Strategii 
Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  na  lata  2007  –  2020” 
obejmujący działania zrealizowane w IV kwartale 2007 i 2008 roku.

Informacje  zostały  zamieszczone  w  kartach  realizacji  strategii,  zawierających 
krótkie  opisy  działań  wykonanych  w  ramach  poszczególnych  celów 
strategicznych oraz wskaźniki zdefiniowane na etapie tworzenia Strategii. Poniżej 
prezentujemy wybrane zadania wykonane w raportowanym okresie,  wskazując 
jednocześnie cel, którego realizacji służyły.

I. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw 

           w gminie, w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne

Promocja inwestycyjna

W  2008  roku  rozpoczęto  intensywne  działania  związane  z  pozyskaniem 
inwestorów  zewnętrznych,  zachęcania  ich  do  inwestowania  i  podejmowania 
działalności  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny.  Zgodnie  
z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wytypowano 
14  terenów  oznaczonych  symbolami:  PU1  –  lokalne  strefy  aktywności 
gospodarczej  (  7  terenów  ),  M4  –  tereny  mieszkaniowe  przeznaczone  pod 
zabudowę realizowaną w formie zorganizowanej ( 5 terenów ), US – tereny usług 
sportu i rekreacji ( 1 ), U – tereny usługowe ( 1 ). Przygotowano projekt kampanii 
promocyjnej  pn.:  „Czerwionka  –  Leszczyny  –  wymarzone  miejsce  dla  Twoich 
inwestycji”.  Opracowano dokumentację aplikacyjną w celu pozyskania środków 
zewnętrznych  na sfinansowanie  projektu.  Projekt  będzie  realizowany  w latach 
2009 – 2010.

II. Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej

Budowa  Sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  przy  Gimnazjum  Nr  2  
w Leszczynach

Zakres rzeczowy zadania: nowoczesna sala gimnastyczna o wymiarach 18 x 36 
m, widownia na 240 miejsc,  zaplecze z szatniami,  prysznicami i  sanitariatami. 
Wykonanie inwestycji  doprowadziło do rozwiązania problemu kluczowego jakim 
był  brak  na  terenie  dz.  Leszczyny  Osiedle  obiektu  sportowego  spełniającego 
oczekiwania w zakresie organizacji zawodów międzyszkolnych i przystosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie nastąpiła poprawa warunków 
rozwoju,  kształcenia  i  dostępu  do  edukacji  w  Gimnazjum  Nr  2.  Realizacja 
przedsięwzięcia  i  osiągnięcie  celu  bezpośredniego  spowoduje  oddziaływanie 
projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci celów ogólnych: poprawa 
efektów kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, ułatwienie 
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dostępu  do  zajęć  sportowych  osobom  niepełnosprawnym,  realizacja  założeń 
strategii, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

W  ramach  zadania  wykonano:  docieplenie  ścian  i  stropodachów  szkoły, 
zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania poprzez zabudowę zaworów 
termostatycznych  oraz  automatycznych  odpowietrzników,  wymieniono  źródło 
ciepła  poprzez  zabudowę  kotła  ekologicznego  o  wysokim  stopniu  automatyki, 
zastosowano źródło energii  odnawialnej poprzez zabudowę na dachu budynku 
solarów  wraz  z  niezbędną  instalacją.  Realizacja  zadania  doprowadziła  do 
osiągnięcia następujących celów: poprawę warunków kształcenia, zmniejszenie 
emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  o  około  60  %  oraz  zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło o około 70 %.

Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego 
ogrzewania poprzez montaż grzejników i zaworów termostatycznych. Dzięki temu 
przedsięwzięciu  poprawił  się  stan  techniczny  budynku,  nastąpiła  poprawa 
warunków do prowadzenia zajęć sportowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło.

Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem  – „Słoneczny Plac”

We wrześniu  2008  roku  oddano  do  użytku  plac  zabaw  w  Bełku.  W  ramach 
projektu wykonano następujące elementy: estradę, plac taneczny, widownię, plac 
zabaw wyposażony w zestaw gotowych, atestowanych elementów zabawowych, 
plac do ćwiczeń strażackich. Obiekt  służy lepszej organizacji  czasu wolnego  
i wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa. Zadanie zostało zrealizowane 
przy  dużym współudziale  mieszkańców,  którzy  w trakcie  realizacji  wykonywali 
prace związane z nasadzaniem drzew, krzewów, zazielenianiu terenu, wykonaniu 
nawierzchni  chodników,  pracach  porządkowych.  Realizacja  tego  projektu 
doprowadziła do powstania miejsca  bezpiecznego spędzania wolnego czasu dla 
dzieci,  ale  przede  wszystkim  do  osiągnięcia  szczególnego  celu:  pobudzenia 
aktywności  mieszkańców  do  udziału  w  tworzeniu  nowoczesnego  obiektu  dla 
potrzeb  wsi,  co  niewątpliwie  wpływa  na  pozytywne  kształtowanie  się  ich 
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świadomości  lokalnej,  jako  osób  odpowiedzialnych  za  otaczającą  ich 
infrastrukturę. 

III. Ochrona  wartości  przyrodniczych  i  kulturowych  i  poprawa  ich 
atrakcyjności, tak, aby służyły dalszemu rozwojowi gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczynach Starych

W kwietniu 2008 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Leszczynach 
Starych  stwarzając  warunki  bezpośredniego  podłączenia  do  sieci  około  400 
budynków.  Wykonano  11 065  m  kolektorów  zbiorczych  oraz  1960  m  sieci 
rozdzielczej.

Renowacja rowu R w Czerwionce

W  celu  ochrony  budynków  mieszkalnych  przy  ul.  Jagiełły  i  Zagłoby  przed 
podtapianiem w czasie większych opadów deszczu, na cieku o nazwie „Rów R” 
wykonano kolektor Ø 1000 o długości ponad 300 mb.

IV.  Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie 
we współczesnym świecie

Centrum kształcenia na odległość

W Klubie Kultury w Bełku w grudniu 2007 roku powstało Centrum kształcenia na 
odległość  w  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Zasobów 
Ludzkich Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy,  który ma na celu 
zwiększenie  dostępu  do  edukacji,  zmniejszenie  dysproporcji  edukacyjnych 
pomiędzy  wsią  a  miastem,  ułatwienie  uzyskania  i  uzupełniania  wiedzy  ogólnej, 
umiejętności  oraz  kwalifikacji  zawodowych  w  formach  pozaszkolnych.  Centrum 
zostało wyposażone w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
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KARTY REALIZACJI STRATEGII

I. Rozwój Gospodarczy

Cel strategiczny: Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w gminie, w oparciu o zasoby 
własne i zewnętrzne
Wskaźniki osiągnięć: 
- wzrost liczby inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy – rozpoczęcie działalności przez Karbonię PL i 
Spółkę Łukosz
- wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT-  wzrost o 9,5 % w podatku PIT, wzrost o ok. 1 % w 
podatku CIT
- przyrost powierzchni nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej – przyrost o 2,8 %
- wzrost rejestrowanego zatrudnienia w lokalnych firmach  - brak danych
Priorytet: Aktywowanie działalności Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach na terenie Gminy Czerwionka – 
Leszczyny
Podjęte działania: ( utworzenie w Czerwionce przedstawicielstwa ARP w Żorach, utworzenie funduszu pożyczkowego dla 
przedsiębiorców z gminy Czerwionka – Leszczyny, udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków, prowadzenie informacji o 
programach pomocowych dla przedsiębiorców)
Corocznie,  władze Gminy i Miasta organizują spotkania z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu mające na celu 
tworzenie przyjaznej atmosfery i sprzyjających warunków do wzajemnej współpracy. Na spotkaniach z przedsiębiorcami 
podejmowano tematy związane z realizacją niniejszej Strategii. 
W celu informowania przedsiębiorców o programach pomocowych, na stronie internetowej gminy www.czerwionka-leszczyny.pl 
utworzono link do strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia 
(instytucji wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ponadto, również na stronie internetowej - w aktualnościach podaje się 
informacje o projektach dla MŚP realizowanych przez inne instytucje tj. Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, 
Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.
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Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza: 2006 r. – 2100, 
2007 r. – 2 273, 2008 r. – 2 233.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) kształtował się następująco: 2006 r. – 18 652 840,00 zł, 2007 r. – 
22 719 123,00 zł, 2008 r. – 24 880 407,00 zł
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) kształtował się następująco: 2006 r. – 496 660,99 zł, 2007 r. – 
455 879,05 zł, 460 292,03 zł

Priorytet: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Podjęte działania: ( przygotowanie programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w granicach gminy, w partnerstwie z ich 
dysponentami , priorytet: zagospodarowanie terenów będących własnością Gminy

W  2008  roku  rozpoczęto  intensywne  działania  związane  z  pozyskaniem  inwestorów  zewnętrznych,  zachęcania  ich  do 
inwestowania  i  podejmowania  działalności  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny.  Zgodnie  
z  zapisami  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wytypowano  14  terenów oznaczonych  symbolami:  PU1  – 
lokalne strefy aktywności gospodarczej ( 7 terenów ), M4 – tereny mieszkaniowe przeznaczone pod zabudowę realizowaną w 
formie zorganizowanej ( 5 terenów ), US – tereny usług sportu i rekreacji ( 1 ), U – tereny usługowe ( 12 ). Przygotowano projekt 
kampanii promocyjnej pn.: „Czerwionka – Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”.  Opracowano dokumentację 
aplikacyjną w celu pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie projektu.  Projekt będzie realizowany w latach 2009 – 
2010.

W roku 2008 pozyskano nowego właściciela na terenie poprzemysłowym ( powierzchnia 7,24 ha ) – były plac zwałowy węgla, 
będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta.

Zmieniono sposób użytkowania lokalu o powierzchni 32,80 m2 z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku przychodni 
zdrowia w Bełku.
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Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą: w 2007 r. – w budynkach – 188 661,59 m2, na gruntach – 
2 501 211,16 m2, łącznie 2 689 872,75 m2,  w 2008 roku – w budynkach – 204 503,49 m2, na gruntach – 2 562 004,72 m2 , łącznie 
2 766 508,21 m2.

W roku 2008 na terenie Gminy rozpoczęła działalność Spółka Karbonia PL, która otrzymała koncesję na wydobycie 
węgla z terenów po zlikwidowanej Kopalni „Dębieńsko”.

Priorytet: Rewitalizacja terenów miejskich w dzielnicy Czerwionka i Leszczyny
Podjęte działania: ( opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, rewitalizacja obszarów i rewaloryzacja obiektów 
cennych pod względem historycznym i zabytkowym, wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest, poprawa estetyki 
obszarów zurbanizowanych )

W styczniu 2008 roku opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka – Leszczyny, który został przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej. Wyodrębniono dwa obszary wymagające rewitalizacji: Czerwionka Centrum i Leszczyny Osiedle. Dla tych 
obszarów określono cele oraz działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów Programu.

Dla zadań: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce i Zmiana funkcji hali widowiskowo – 
sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne – wykonano programy użytkowe, które stanowią podstawy do dalszych działań 
projektowych.

W ramach usuwania azbestu wymieniono pokrycia dachowe na budynkach Głowackiego 5 i Kościuszki 7.
Udzielono 3 dofinansowania do usuwania i utylizacji pokryć azbestowych w budynkach osób fizycznych.
Wykonano remonty na obiektach zabytkowych: wymianę pokrycia dachowego budynków Słowackiego 7 i 15, wymianę stolarki 
okiennej w budynku Wolności 19, elewację budynku Słowackiego 8a.

Priorytet: Uzbrajanie nowych terenów pod działalność gospodarczą oraz modernizacja istniejącej infrastruktury 
drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej
Podjęte działania: ( uzbrojenie planowanych i istniejących terenów pod działalność gospodarczą, modernizacja istniejącej 
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infrastruktury technicznej, modernizacja dróg gminnych, infrastruktura teleinformatyczna – umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
sieci szerokopasmowej )

W 2008 roku wykonano:
-  przebudowy nawierzchni ul. Brzozowej w Leszczynach, Szymochy w Bełku i Szkolnej w Palowicach o łącznej powierzchni 
2 848,12 m2

- nakładki asfaltowe na drogach gminnych: ul. Wolności + chodnik w Czerwionce, ul. Szeroka w Palowicach, ul. Cmentarna + 
chodnik w Czuchowie, ul. Piaskowa w Szczejkowicach, ul. Polna w Leszczynach i ul. Szymochy w Bełku o łącznej powierzchni 
7 241,54 m2,
- remont dróg bitumicznych przez ułożenie „mikrodywanu” w ul. Granicznej w Bełku i Leśnej w Stanowicach o łącznej powierzchni 
4 095,10 m2,
- remont nawierzchni ul. Piasta w Bełku, pow. 231,29 m2,
- utwardzenie dróg betonitami: ul. Lompy (boczne) i ul. Rybnicka (boczna) w Leszczynach oraz ul. Hajduki w Szczejkowicach o 
łącznej powierzchni 1008,3 m2,
- odwodnienie wraz z wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Wiejskiej w Szczejkowicach o powierzchni 601,50 m2,
- odwodnienie wraz z utwardzeniem nawierzchni na ul. Środkowej w dz. Dębieńsko ( rejon skrzyżowania z ul. Jesionka ) o pow. 
113,4 m2,
- remont parkingu i istniejącego odwodnienia w ul. Dr. Rostka, pow. 269,0 m2,
- remont parkingu przy ośrodku zdrowia w Dębieńsku Starym, ul. Odrodzenia, pow. 272 m2,
- remonty chodników w ul. K.Miarki w Bełku, Kochanowskiego w Czuchowie, Parkowej w Czerwionce, Reymonta, Mostowej 4 i 6 w 
Leszczynach o łącznej powierzchni 983,19 m2,
- modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 3874,5 mb,
- modernizację przepompowni ścieków przy ul. A. Krajowej.
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II. Rozwój społeczny

Cel strategiczny: Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej
Wskaźniki osiągnięć: 
- zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych –  o 306 zarejestrowanych bezrobotnych,
- zmniejszenie liczby środowisk korzystających z pomocy materialnej – wzrost o 29,6 %,
- zmniejszenie liczby przestępstw we wszystkich kategoriach – liczba przestępstw zmalała o 2,2 % i wzrosła wykrywalność 
przestępstw o 2,3 %
- zmniejszenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych – o 462 310 zł w porównaniu do 2007 r.
- zmniejszenie liczby osób oczekujących na samodzielne mieszkanie – liczba osób oczekujących na mieszkanie wzrosła w 
stosunku do 2007 roku o 20.

Priorytet: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ( zarówno ilościowych jak i jakościowych )
Podjęte działania: ( opracowanie i wdrożenie Programu Budownictwa Mieszkaniowego obejmującego wszelkie formy budownictwa, 
wspieranie i realizacja budownictwa mieszkaniowego dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb i możliwości materialnych 
mieszkańców m.in. budownictwo socjalne, renowacja i modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych, tworzenie i rozbudowa 
parków, terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych w dzielnicowych osiedlach mieszkaniowych )

Realizowany jest Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2008 – 
2012. Ma on na celu realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, jak również usystematyzowanie i 
sprawne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.

Od października 2007 do końca grudnia 2008 r. wydano 69 skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych osobom nie 
posiadającym samodzielnych lokali, dokonano 39 zamian lokali mieszkalnych z dostosowaniem warunków mieszkaniowych do 
aktualnych potrzeb najemców.

Wykonano wodociąg dla budynków socjalnych przy ul. Polnej 7 i 8
Zgodnie z planem remontów zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonano remonty budynków mieszkalnych w 
85 wspólnotach mieszkaniowych o łącznej wysokości ok. 2 000 000 zł
Oddano do użytkowania 270,52 m2 nowej powierzchni w budynkach komunalnych – 6 nowych mieszkań ( w ramach adaptacji 
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strychów ).
Liczba osób oczekujących na mieszkanie na koniec 2007 roku wynosiła 434, a na koniec 2008 roku – 454.

Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, bazy rekreacyjno – sportowej, obiektów 
kulturalno – oświatowych, zdrowia i pomocy społecznej
Podjęte działania: (budowa sal gimnastycznych, budowa placów zabaw dla dzieci, budowa/modernizacja przedszkoli, budowa 
placówek wsparcia dziennego, modernizacja czytelni internetowych i multimedialnych oraz wyposażenie bibliotek w sieci 
komputerowe, modernizacja obiektów  sportowych, budowa boisk ogólnodostępnych, budowa boisk piłkarskich ze sztuczną 
nawierzchnią, unowocześnienie pływalni, modernizacja ośrodków zdrowia )

W listopadzie 2008 r. oddano do użytku Salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach.  Zakres 
rzeczowy zadania: nowoczesna sala gimnastyczna o wymiarach areny 18 x 36 m, widownia na 240 miejsc, zaplecze z szatniami, 
prysznicami i sanitariatami.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach. W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian i stropodachów szkoły, 
zmodernizowano  instalację  centralnego  ogrzewania  poprzez  zabudowę  zaworów  termostatycznych  oraz  automatycznych 
odpowietrzników, wymieniono źródło ciepła poprzez zabudowę kotła ekologicznego o wysokim stopniu automatyki, zastosowano 
źródło energii odnawialnej poprzez zabudowę na dachu budynku solarów wraz z niezbędną instalacją.

Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap. W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i 
stropodachów,  wymieniono stolarkę  okienną i  drzwiową,  zmodernizowano instalację  centralnego ogrzewania  poprzez montaż 
grzejników i zaworów termostatycznych.

We wrześniu 2008 roku oddano do użytku plac zabaw w Bełku – „Słoneczny Plac”. W ramach projektu wykonano następujące 
elementy: estradę, plac taneczny, widownię, plac zabaw wyposażony w zestaw gotowych, atestowanych elementów zabawowych, 
plac do ćwiczeń strażackich. Obiekt  służy lepszej organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa. 
Zadanie zostało zrealizowane przy dużym współudziale mieszkańców, którzy w trakcie realizacji wykonywali prace związane z 
nasadzaniem drzew, krzewów, zazielenianiu terenu, wykonaniu nawierzchni chodników, pracach porządkowych.

Rozbudowano place zabaw w Przedszkolu Nr 1 i Nr 10, doposażono place zabaw we wszystkich przedszkolach.
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Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach. W ramach zadania wykonano wymianę 
uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, elektryczne, remont zadaszenia. Również mieszkańcy 
sołectwa wnieśli swój wkład w realizację zadania poprzez prace przy robotach rozbiórkowych.
W 2008 roku zakończono roboty w Ośrodku Zdrowia w Czerwionce. Realizowany był drugi etap robót modernizacyjnych, 
głównie z zakresu instalacji p.poż. Przeprowadzono modernizację ogrzewania w przychodni zdrowia w Przegędzy oraz 
remont w przychodni zdrowia w Książenicach.

Rozpoczęto remont pomieszczeń w budynku Klubu Sportowego przy ul. Wolności 2A na działalność Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w dz. Czerwionka.

Wykonano adaptację piwnic w „Zameczku” przy ul. Ks. Pojdy 35 na siłownię na potrzeby Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w dz. Leszczyny.

Dla działu gromadzenia i opracowania zbiorów w Bibliotece Publicznej zakupiono 2 zestawy komputerowe z 
oprogramowaniem, filie biblioteczne w Dębieńsku Wielkim, Palowicach i Szczejkowicach wyposażono w kserokopiarki.

Priorytet: Powołanie Centrum koordynacji współpracy instytucji i organizacji pozarządowych i wolontariatu
Podjęte działania: (przygotowanie pomieszczeń, wyposażenie Centrum, zatrudnienie pracowników i uruchomienie bieżącej 
działalności)

W ramach współpracy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z organizacjami pozarządowymi corocznie uchwalany jest Program 
współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Reguluje on zakres współpracy i określa jej formy. Realizację programu koordynuje Biuro Polityki Społecznej, które ogłasza 
otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych, powierza oraz rozlicza wykonanie zadań.

Priorytet: Stworzenie kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa w gminie wykorzystującego nowe 
technologie oraz urządzenie ( stworzenie, zorganizowanie ) centrum zarządzania 
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Podjęte działania : ( opracowanie i wdrożenie programu „Bezpieczna gmina Czerwionka – Leszczyny”, 
budowa/adaptacja pomieszczeń pod centrum zarządzania kryzysowego, wyposażenie, uruchomienie i utrzymywanie 
centrum zarządzania )

W wyniku zmiany lokalizacji siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zorganizowany został 
punkt, który w przyszłości może zostać wykorzystany jako Centrum Zarządzania Kryzysowego. Punkt ten wyposażony 
jest w system sterowania syrenami alarmowymi, stałą łączność ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim przy pomocy 
radiotelefonu, telefaks, komputer z podłączeniem do Internetu, radio, telewizor. Pomieszczenie jest przystosowane do 
przyjmowania zainteresowanych bez możliwości wejścia do obiektu ( dyżurka ).

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, systematycznie prowadzone są kontrole prędkości pojazdów, przy użyciu 
urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenia dozwolonej prędkości.

Na terenie podległym Komisariatowi Policji w Czerwionce – Leszczynach w roku 2008 stwierdzono łącznie 1345 
przestępstw, z czego wykryto 969, wykrywalność wyniosła 72,0 %, przestępstw kryminalnych stwierdzono 1012, z czego 
wykryto 653 – wykrywalność na poziomie 64,5 %. Przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzono 175, wykryto 
169, wykrywalność 96,9 %. Ogólna wykrywalność w 2008 roku w porównaniu do roku 2007 jest wyższa o 2,3 %. W 2008 
roku nie udało się poprawić wskaźników w zakresie przestępczości narkotykowej. Uzyskano również słabsze efekty w 
zakresie ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych. Ujawniono 60 nieletnich sprawców, którzy dokonali 55 
przestępstw. Comiesięczne analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania Komisariatu 
Policji wskazują, iż najwięcej przestępstw i wykroczeń miało miejsce na terenie Leszczyn, Czerwionki i Czuchowa. 
Najmniej przestępstw i wykroczeń odnotowano na terenie Przegędzy, Dębieńska, Książenic, Szczejkowic i Stanowic.

Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Podjęte działania: (opracowanie i realizacja programów dotyczących przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo – 
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wychowawczych i uzależnień, bezdomności i niepełnosprawności, tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo)

W 2008 roku realizowane były: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz programy wychowawcze, edukacyjne i socjoterapeutyczne w Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce – Leszczynach – w zajęciach uczestniczyło 
dziennie ok. 75 dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Uruchomiono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie ( dz. Czerwionka ul. Wolności 2A ) - udzielono 307 
konsultacji w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie oraz przeprowadzono 10 spotkań dla grup wsparcia,

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęto między innymi następujące działania:
- współpracowano z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie terapii osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzono działalność punktu konsultacyjnego, gdzie udzielono 32 konsultacje dla osób z problemem alkoholowym oraz odbyło 
się 5 zajęć dla grup wsparcia, 
- sfinansowano pobyt dla 22 uczestników obozu socjoterapeutycznego zorganizowanego przez ZHP Komendę Hufca Czerwionka 
– Leszczyny,
- sfinansowano 30 uczestnikom zajęć integracyjno – profilaktycznych na półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dziecku i Rodzinie.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wynosiła w poszczególnych latach następująco: 2006 r. – 1115, 2007 r. – 902, 
2008 – 1282.
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 2007 – 2043, 2008 – 1733.
Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych: 2006 r. – 725 , 2007 – 673, 2008 – 450 rodzin.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 2006 r. – 1605, 2007 r. – 991, 2008 – 685.
Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w prace społecznie – użyteczne: 2007 r. – 40 osób, 2008 r. – 57 
osób.

III.Gospodarowanie środowiskiem
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Cel strategiczny: Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, aby służyły 
dalszemu rozwojowi gminy
Wskaźniki osiągnięć: 
- wskaźnik skanalizowania gminy - 5,27 ( stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej ),
- rosnąca powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych i zagospodarowanych – brak danych,
- wzrost długości ścieżek i tras rowerowych i innych na terenie gminy – bez zmian,
- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie turystyki i rekreacji – brak danych

Priorytet: Projekt i realizacja systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Podjęte działania: 

W kwietniu  2008 roku zakończono budowę kanalizacji  sanitarnej  w Leszczynach Starych stwarzając warunki  bezpośredniego 
podłączenia do sieci około 400 budynków. Wykonano 11 065 m kolektorów zbiorczych oraz 1960 m sieci rozdzielczej.

W ul. Hallera w dz. Czerwionka wybudowano 261 mb kolektora sanitarnego z siecią rozdzielczą w ramach porządkowania 
gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Familoki.

W celu ochrony budynków mieszkalnych przy ul. Jagiełły i Zagłoby przed podtapianiem w czasie większych opadów deszczu, na 
cieku o nazwie „Rów R” wykonano kolektor Ø 1000 o długości ponad 300 mb.

Przystąpiono do opracowania dokumentacji przetargowej na wykonanie koncepcji i wstępnego studium wykonalności dla zadania: 
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny Etap I – koncepcja”.

Długość istniejącej sieci wodociągowej wynosi 184,9 km, sieci kanalizacji sanitarnej – 35,1 km

Priorytet: Renowacja i zagospodarowanie dworków, pałacyków i parków, odbudowa zieleni krajobrazowej i 
rozwój terenów i ośrodków sportowo - rekreacyjnych
Podjęte działania: (renowacja, adaptacja pałacyków i dworków wraz z zagospodarowaniem otoczenia, parki: Przy ul. Furgoła i 
Sportowej, aleja Nowy Dwór, dolina rzeki Bierawki, zbiornik Tama)
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Przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 – 2013.

Zorganizowano spotkanie właścicieli obiektów zabytkowych z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w celu wskazania 
możliwości pozyskiwania dotacji na remonty obiektów zabytkowych.

Podjęto działania związane z przejęciem od Kompanii Węglowej S.A zbiornika wodnego „Tama” celem utrzymania jego funkcji 
rekreacyjno – sportowej.

Zakupiono i posadzono sadzonki drzew z gat. Platan –  w parku dworskim przy ul. Parkowej w dz. Czerwionka i parku dworskim 
przy ul. Dębowej w Palowicach.

Priorytet: Dalszy, ciągły rozwój systemu ścieżek i tras rowerowych pomiędzy turystycznymi atrakcjami gminy, 
silniejsza ich promocja
Podjęte działania: (rozwój tras rowerowych i zwiększenie ich promocji, wykonanie ekologicznych ścieżek edukacyjnych, rozwój tras 
turystyki i rekreacji konnej )

Wykonywano remonty ścieżek rowerowych polegające na ich utwardzeniu i wyrównaniu.
Wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wykonano mapy ścieżek rowerowych.
Zakupiono materiał do wykonania oznakowania ścieżek.
W okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje wycieczki rowerowe, dzięki którym dzieci i młodzież mogą 
zapoznać się z trasami ścieżek rowerowych.
W celach promocyjnych zakupiono przewodnik turystyczny „Na szlaku. Czerwionka – Leszczyny”.  Ponadto na stronach 
internetowych Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
www.mosir-cl.pl znajdują się informacje na temat ścieżek rowerowych i tras turystycznych oraz o imprezach organizowanych w 
zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

     IV. Rozwój cywilizacyjny

Cel strategiczny: Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym 
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świecie
Wskaźniki osiągnięć: 
- wzrost liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy – brak danych,
- Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości – wzrost o 1 Centrum,
- rosnąca liczba osób korzystających z GCM – brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika,
- rosnąca liczba odwiedzin na stronie www Urzędu Gminy i Miasta – o ok. 5 %

Priorytet: Unowocześnienie administracji i E-administracja („front Office i back office”) – możliwość załatwiania 
spraw urzędowych drogą elektroniczną, m.in. poprzez stworzenie i wykorzystanie Gminnych Centrów 
Multimedialnych
Podjęte działania: ( utworzenie platformy elektronicznej kompatybilnej do Systemu SEKAP łączącej powiat i gminy powiatu 
rybnickiego oraz utworzenie pomiędzy tymi jednostkami elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie w administracji narzędzia 
informatycznego pozwalającego poszczególnym instytucjom na udostępnienie mieszkańcom możliwości załatwienia spraw drogą 
internetową poprzez utworzenie infokiosków oraz telecentrów (front-office), rozbudowa budynku Urzędu z modernizacją 
istniejących budynków przy ul. Parkowej 9 )

W Klubie Kultury w Bełku w grudniu 2007 roku powstało Centrum kształcenia na odległość w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy, który ma na celu zwiększenie 
dostępu do edukacji, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, ułatwienie uzyskania i uzupełniania 
wiedzy ogólnej. Centrum zostało wyposażone w 10 zestawów komputerowych. W 2008 roku Centrum Kształcenia odwiedziło 2 500 
osób.
Istniejące Centrum Multimedialne w Szczejkowicach odwiedziło w 2008 roku 460 osób.

W Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny wprowadzono system elektronicznego obiegu dokumentów, który wspomaga 
zarządzanie obiegiem dokumentów i ułatwia prowadzenie spraw. Funkcjonalność systemu zapewnia porządek w obszarze 
dokumentacyjnej i zadaniowej poprzez:
- podgląd obiegu dokumentów w obrębie Urzędu,
- szybkie wyświetlanie zawartości dokumentu,
- zmniejszenie czasu potrzebnego na wyszukanie dokumentu,
- stały dostęp do dokumentów źródłowych dla zainteresowanych osób,
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- identyfikację osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy,
- zamieszczanie informacji o dokumencie w formie notatek, wytycznych.

Na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rybniku UGiM uczestniczy w realizacji projektu pn. „E-administracja w 
Powiecie Rybnickim”. Projekt ma na celu świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.

W sierpniu 2008 r. uruchomiono nową stronę internetową gminy i miasta. Liczba odwiedzin od sierpnia do końca grudnia wyniosła 
77 385, w sierpniu stronę odwiedziło 14 819 internautów, w grudniu 15 602 internautów.
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PODSUMOWANIE

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
to  dokument  opracowany  w  celu  przedstawienia  Radzie  Miejskiej  oraz  całej 
społeczności  lokalnej  postępu  naszej  Gminy  na  drodze  do  zrównoważonego 
rozwoju.  Przedstawia wykonane działania,  które zestawiono na kartach realizacji 
strategii.

Do najważniejszych wydarzeń IV kwartału 2007 i 2008 r. zaliczyć można:

- zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Likwidacja ogrzewania piecowego 
w centrum Leszczyn” i uzyskanie nagrody Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku 
2007”,

- oddanie do użytku Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w dz. Leszczyny,

-  wykonanie termomodernizacji  budynków Szkoły Podstawowej  w Książenicach i 
KS Górnik Czerwionka,

- zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Leszczyn Starych,

-  przystąpienie  do  opracowania  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta,

- rozpoczęcie działalności na terenie naszej Gminy przez Spółkę Karbonia PL.

Ponadto  zrealizowanych  zostało  przez  organizacje  pozarządowe  20  projektów 
społecznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, 
oświaty  i  wychowania,  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Prowadzone były działania o charakterze ciągłym, których realizacja odbywa się co 
roku, między innymi:

- modernizacja sieci wodociągowej,

- modernizacja kanalizacji sanitarnej,

- remonty i modernizacja dróg gminnych,

- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,

- profilaktyka i terapia uzależnień.

Zapoczątkowane  zostały  również  działania  w  ramach  zadań,  których  proces 
realizacji  został  zaplanowany  na  najbliższe  lata.  Do  najważniejszych  tego  typu 
przedsięwzięć należą:
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- zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce,

- budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje 
Boisko ORLIK 2012”,

- budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko,

- budowa przedszkola w Bełku,

-  budowa  miejsc  wypoczynku  i  rekreacji  w  ramach  projektu  „Gmina dzieciom – 
budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce – Leszczynach”,

- promocja inwestycyjna w ramach projektu „Czerwionka – Leszczyny – wymarzone 
miejsce dla Twoich inwestycji”,

- działania związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy i miasta,

- wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy 
ISO 9001:2000.

Efektywność  podejmowanych  działań  pozwalają  zweryfikować  wskaźniki,  które 
zostały  zdefiniowane  na  etapie  opracowywania  strategii.  Dzięki  nim  wiadomo, 
między innymi, że:

- wzrasta liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy

- wzrastają dochody gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT

- wzrasta stopień skanalizowania obszaru zabudowanego miasta,

- zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych,

- więcej rodzin skorzystało z pomocy społecznej,

- zmniejszyła się kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych,

- zmalała liczba przestępstw popełnianych na terenie gminy i miasta i wzrosła też 
ich wykrywalność,

- pojawiło się w gminie i mieście coraz więcej aktywnych organizacji społecznych,

- rośnie ilość odwiedzin na stronie www Urzędu Gminy i Miasta.

Niestety,  nie  wszystkie  wartości  wskaźników  możliwe  były  do  określenia.  
W  przypadku  danych  statystycznych,  opracowywanych  przez  Główny  Urząd 
Statystyczny,  wartości  za  rok  2008  będą  zebrane  i  opublikowane  dopiero  pod 
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koniec 2009 roku. Dla niektórych wskaźników pozyskanie danych jest niemożliwe, 
ponieważ nie są prowadzone statystyki w takich kategoriach jak:

- wzrost rejestrowanego zatrudnienia w lokalnych firmach,

- rosnąca powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych  
i zagospodarowanych.

Dla innych wskaźników dane nie odzwierciedlają faktycznych  działań np.  wzrost 
liczby  organizacji  pozarządowych  zarejestrowanych  na  terenie  gminy.  Ilość 
zarejestrowanych nie zawsze świadczy o aktywności tych organizacji.

Z  uwagi  na  wymienione  trudności  konieczne  byłoby  zweryfikowanie  listy 
wskaźników  wybranych  do  oceny  Strategii  Rozwoju.  Aby  te  wskaźniki  mogły 
spełniać swoją rolę powinny zostać przedefiniowane lub zamienione na inne. Tylko 
wtedy pozwolą one na zobrazowanie faktycznego stopnia realizacji wyznaczonych 
celów i wskazanie obszarów wymagających większej troski.

Podsumowując  ten  okres  (  1  rok  i  1  kwartał  )  realizacji  Strategii  Rozwoju 
Gminy i  Miasta Czerwionka – Leszczyny należy stwierdzić,  że zostało podjętych 
wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. Nie pozwoliły one 
wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno przybliżyły 
do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze zostało do 
zrobienia  na  rzecz  rozwoju  naszej  gminy,  naszego  miasta,  to  systematyczne, 
konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć 
cel nadrzędny i misję postawioną w strategii.
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