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WSTĘP 

 Opracowana w 2007 roku Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – 

Leszczyny na lata 2007 – 2020 została przyjęta  Uchwałą Nr XIV/118/07 Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 28 września 2007 roku.  

Realizacja zamierzeń Strategii zależy w głównej mierze od kondycji finansowej 

Gminy. Obecnie w znaczącym zakresie jest ona wspierana funduszami Unii 

Europejskiej.  

Podstawowym instrumentem realizacji celów i zadań Strategii jest Wieloletni 

Program Inwestycyjny oraz budżety roczne. 

Priorytetami rozwoju, a zarazem głównymi celami Strategii są: 

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. 

 

Niniejszy raport, obejmujący cały rok 2009 dość szczegółowo odnosi się do realizacji 

poszczególnych zadań strategicznych. 

Zgodnie z zapisami Strategii monitoring prowadzi Wydział Rozwoju Gminy  

i Miasta na podstawie informacji otrzymanych ze strony osób odpowiedzialnych za 

realizację zadań. Na podstawie kart realizacji strategii przygotowywany jest raport.  

Informacje zostały zamieszczone w kartach realizacji strategii, zawierających krótkie 

opisy działań wykonanych w ramach poszczególnych celów strategicznych oraz 

wskaźniki zdefiniowane na etapie tworzenia Strategii. 
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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 – zakup terenu w KSSE przez firmę Greenbet Polska 
S.A. z siedzibą w Rybniku 
- wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT-  spadek o 17,5 % w podatku PIT, spadek o ok. 69 % w 
podatku CIT 
- przyrost powierzchni nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej – przyrost o 8,6 % 
- 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) 
  
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza: 2006 r. – 2100, 
2007 r. – 2 273, 2008 r. – 2 233, 2009 – 2 244. 
 
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, 2009 r. 20 518 602,00 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,  2008 - 460 292,03 zł, 2009  - 142 664,11 zł     
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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 2009 roku rozpoczęto realizację projektu kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych p.n. „Czerwionka-Leszczyny – 

wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”. W ramach projektu w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano logo i hasło 

reklamowe „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. Przygotowano katalogi ofert terenów inwestycyjnych w formie papierowej i 

elektronicznej w czterech wersjach językowych. Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Nieruchomości 

„EXPO REAL 2009” w Monachium oraz w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast „OPEN DAYS 2009” w Brukseli. Spotykano się 

z potencjalnymi inwestorami, z firmami deweloperskimi, którym zaprezentowano ofertę inwestycyjną gminy i przekazano 

przygotowane materiały. Wykonano stronę internetową z ofertami terenów inwestycyjnych: www.investcl.eu.  

 

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 2009 roku zaktualizowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikający  z konieczności 
dostosowania niniejszego Programu do przepisów regulujących zasady sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko czyli ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami ).  
 
Dla zadań: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce i Zmiana funkcji hali widowiskowo – 
sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne – wykonano programy funkcjonalno-użytkowe i studium wykonalności, które stanowią 
podstawy do pozyskania środków zewnętrznych oraz dalszych działań projektowych. 
Opracowano koncepcję rewitalizacji zabytkowego osiedla robotniczego w Czerwionce – I etap inwentaryzacja. 

http://www.investcl.eu/
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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 
infrastruktury technicznej, modernizacja dróg gminnych, infrastruktura teleinformatyczna – umożliwienie mieszkańcom dostępu do 
sieci szerokopasmowej ) 
 
W 2009 roku wykonano: 
- remont nawierzchni ul. T. Brzozy w sołectwie Książnice – pow. 3914,05 m2, 
- remont nawierzchni ul. Wolności w dzielnicy Czerwionka – pow. 6149,61 m2, 

- remont nawierzchni ul. Woszczyka w sołectwie Palowice – pow. 652 m2, 
- remont nawierzchni ul. Grabowa w dzielnicy Dębieńsko – pow. 716,75 m2, 
- remont nawierzchni ul. Olchowa w dzielnicy Dębieńsko – pow. 1655,05 m2, 
- remont nawierzchni ul. Narutowicza w dzielnicy Leszczyny – pow. 1852,28 m2, 
- remont nawierzchni ul. Szczejkowicka w sołectwie Bełk – pow. 731,50 m2, 
- remont nawierzchni ul. Piaskowej w sołectwie Przepędza – pow. 316,75 m2, 
- remont kanalizacji deszczowej ul. Broniewskiego w dzielnicy Leszczyny o długości 153,5 mb, 
- modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 3139,50 mb. 
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II. Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej 
Wskaźniki osiągnięć:  
- zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych – wzrost o 380 zarejestrowanych bezrobotnych, 
- zmniejszenie liczby środowisk korzystających z pomocy materialnej – zmniejszenie o 10,7 %, 
- zmniejszenie liczby przestępstw we wszystkich kategoriach – liczba przestępstw zmalała o 19,5 % ale zmalała wykrywalność 
przestępstw o 7,2 % 
- zmniejszenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych – o 232 350,79 zł zł w porównaniu do 2008 r. 
- zmniejszenie liczby osób oczekujących na samodzielne mieszkanie – liczba osób oczekujących na mieszkanie wzrosła w 
stosunku do 2008 roku o 41. 

 

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 ) 
 
Rozpoczęto budowę budynku socjalnego na 12 mieszkań ( projekt oraz budowa drogi dojazdowej ), 
Wykonano projekt instalacji c.o. dla budynków przy ul. Kombatantów. 
Liczba osób oczekujących na mieszkanie na koniec 2007 roku wynosiła 434, na koniec 2008 roku 454, natomiast na koniec 2009 – 
495. 
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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 czerwcu 2009 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 20,00 m x 30,00 

przy Szkole Podstawowej w Stanowicach. 

W listopadzie oddano do użytku kompleks sportowy w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w 

dzielnicy Czerwionka. W skład kompleksu wchodzą dwa boiska o sztucznej nawierzchni. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze 

sztucznej trawy o wymiarach 30,00 m x 63,00 m i całkowitej powierzchni 1860 m2 oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z 

poliuretanu o wymiarach 19,10 m x 32,10 m i całkowitej powierzchni 613,11 m2. 

W grudniu zakończono realizację zadania „Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka” 

Ponadto: 

- opracowano dokumentację projektową dla zadania „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-

Leszczynach”. Zadanie to obejmuje budowę placów zabaw w 6 miejscowościach: Czuchów, Książnice, Palowice, Przepędza, 

Stanowice i Szczejkowice. 

- wykonano ekspertyzę geotechniczną oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz projekt budowlany 

rozbiórki starej szkoły. Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa Zespołu Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 

1”. 
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Priorytet: Powołanie Centrum koordynacji współpracy instytucji i organizacji pozarządowych i wolontariatu 
Podjęte działania: (przygotowanie pomieszczeń, wyposażenie Centrum, zatrudnienie pracowników i uruchomienie bieżącej 
działalności) 
 
Opracowano bazę działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny organizacji pozarządowych. Baza organizacji 
pozarządowych jest dostępna na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w Biurze Polityki Społecznej.  
 

Priorytet: Stworzenie kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa w gminie wykorzystującego nowe 
technologie oraz urządzenie ( stworzenie, zorganizowanie ) centrum zarządzania  

Podjęte działania : ( opracowanie i wdrożenie programu „Bezpieczna gmina Czerwionka – Leszczyny”, 
budowa/adaptacja pomieszczeń pod centrum zarządzania kryzysowego, wyposażenie, uruchomienie i utrzymywanie 
centrum zarządzania ) 
 
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 2009 stwierdzono łącznie 1083 
przestępstw, z czego wykryto 704, wykrywalność wyniosła 64,7 %. Przestępstw kryminalnych stwierdzono 765, z czego 
wykryto 402 – wykrywalność na poziomie 52,3 %. Przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzono 121 i wszystkie 
zostały wykryte,  wykrywalność 100 %. Ogólna wykrywalność w 2009 roku w porównaniu do roku 2008 jest niższa o 7,2 
%. W 2009 roku uzyskano lepsze efekty w zakresie ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych oraz w ujawnianiu 
przestępstw drogowych w kategorii nietrzeźwych kierujących. Nie udało się poprawić wskaźników w zakresie 
przestępczości narkotykowej. 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 Dębieńska, Przegędzy, Książenic, Szczejkowic i 
Stanowic. 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
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Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
Podjęte działania: (opracowanie i realizacja programów dotyczących przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo – 
wychowawczych i uzależnień, bezdomności i niepełnosprawności, tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo) 
 
W 2009 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.  
Otwarto Biuro Porad Obywatelskich w Punkcie Terenowym Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach. 
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc wykwalifikowanej kadry konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień 
i Przemocy w Rodzinie. 
 
 
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wynosiła w poszczególnych latach następująco: 2006 r. – 1115, 2007 r. – 902, 
2008 – 1282, 2009 - 1150 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 2007 – 2043, 2008 – 1733,  2009 – 1548. 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 2006 r. – 1605, 2007 r. – 991, 2008 – 685, 2009 – 1065 osób 
Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych w prace społecznie – użyteczne: 2007 r. – 40 osób, 2008 r. – 57 
osób, 2009 r. – 45 osób. 
Kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych: 2008 r. – 937 271,00 zł, 2009 – 704 920,21 zł. 
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III. Gospodarowanie środowiskiem 

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 ul. Kombatantów i ul. Wolności w dzielnicy Czerwionka wybudowano 261,25 mb kolektora sanitarnego z siecią rozdzielczą w 
ramach porządkowania gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Familoki. 
 
Opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Rybnickiej 
 
Opracowano koncepcję i  studium wykonalności dla zadania: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny Etap I – koncepcja”. 
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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) 
 

  
 

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 ) 
 
Przedstawiciele Gminy w ramach projektu „tymRazem Śląskie!”  realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną 
uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi prezentując walory turystyczne i rekreacyjne 
gminy. 
 

     IV. Rozwój cywilizacyjny 

Cel strategiczny: Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym 
świecie 
Wskaźniki osiągnięć:  
- wzrost liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy – brak danych, 
- Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości – bez zmian, 
- rosnąca liczba osób korzystających z GCM – brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika, 
- rosnąca liczba odwiedzin na stronie www Urzędu Gminy i Miasta – o ok. 27,5 % 
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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 2009 roku działały dwa Centra Multimedialne : w Klubie Kultury w Bełku oraz w Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach. 
Wykorzystywane są one przede wszystkim do celów edukacyjnych. 
 
W 2009 roku działała strona internetowa gminy i miasta. Średnia miesięczna liczba odwiedzin strony wyniosła 19 905 . 
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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. 

Efektywność podejmowanych działań pozwalają zweryfikować wskaźniki, które 

zostały zdefiniowane na etapie opracowywania strategii.  

Niestety, nie wszystkie wartości wskaźników możliwe były do określenia.  

W przypadku danych statystycznych, opracowywanych przez Główny Urząd 

Statystyczny, wartości za rok 2009 będą zebrane i opublikowane dopiero pod 

koniec 2010 roku. Dla niektórych wskaźników pozyskanie danych jest niemożliwe, 

ponieważ nie są prowadzone statystyki.  

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. 

  

 

 


