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1. Wstęp.
Wymóg

opracowania

niniejszego

Planu

Rozwoju

Lokalnego

wynika

z obowiązku przyjętej procedury tworzenia dokumentów w kontekście wdraŜania
procesu absorbcji funduszy strukturalnych. Plan Rozwoju Lokalnego realizowany

będzie w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego współfinansowanego z funduszy strukturalnych: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS).

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym

strategię społeczno-gospodarczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2004
– 2006, a takŜe wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013.

Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny do 2010 roku zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/60/98 z dnia

18 czerwca 1998r., Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą
Nr IX/78/2002 z dnia 26 września 2002r., Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy

Górniczej zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/127/2000 z dnia 20 grudnia 2000r.,

Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata

2003-2015 zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/89/2003 z dnia 24 października 2003r.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną

Gminy i Miasta, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia
rozwoju społecznego, gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych

inwestycji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki
zaangaŜowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Niezmiernie waŜną częścią Planu jest system finansowania zadań w przyjętych

okresach Programowania Unii Europejskiej tj. w latach 2004-2006 oraz 2007-2013.

Opracowany schemat źródeł finansowania zadań obejmuje tylko okres pierwszy, gdyŜ
nie jest znana alokacja środków w przyszłym Programowaniu. Procentowy udział

poszczególnych źródeł finansowania zadań jest szacunkowy, gdyŜ kaŜde finansowanie
przyznawane jest do określonych maksymalnych wartości np. do 75%. Otwarty
3
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charakter dokumentu umoŜliwia wprowadzanie korekt przyjętego Planu wynikających

z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów
przyjętych przez władze Gminy i Miasta.

2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zasięgiem teren

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Realizację Planu rozłoŜono na dwa okresy

programowania: pierwszy trwający od 2004 do 2006 roku, drugi od 2007 do 2013.

3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

PołoŜenie geograficzne
Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny połoŜona jest w południowo-zachodniej

części województwa śląskiego - 40 km od Katowic i 45 km od granicy z Czechami.

Od 1999 roku wchodzi w skład powiatu rybnickiego razem z gminami: Świerklany,

Lyski, Gaszowice i Jejkowice. Graniczy z dwoma miastami działającymi na prawach
powiatu tj. Rybnikiem i śorami, miastem Orzesze i gminą Ornontowice, które

wchodzą w skład powiatu mikołowskiego oraz miastem Knurów i gminą Pilchowice
wchodzącymi w skład powiatu gliwickiego.
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Przez teren miasta przechodzi główna trasa kolejowa Katowice - Rybnik -

Racibórz, a przez sołectwo Szczejkowice trasa Rybnik - Pszczyna.

W sołectwie Stanowice krzyŜują się dwie główne drogi wojewódzkie Rybnik -

Orzesze (nr 925) i Knurów - śory (nr 924). Ponadto Czerwionka-Leszczyny posiada

rozbudowaną sieć połączeń drogowych umoŜliwiających dojazd do okolicznych miast

aglomeracji śląskiej: Rybnika, Knurowa i Gliwic. Gmina i Miasto znajdują się na
trasie projektowanej autostrady A-1 Północ - Południe, która połączy Gdańsk

z Ostrawą. Planowana autostrada będzie przebiegała przez sołectwa: Szczejkowice,
Stanowice i Bełk oraz dzielnicę Dębieńsko. Na terenie gminy zlokalizowane zostaną
dwa zjazdy z autostrady, które połączą ją z istniejącym układem komunikacji kołowej.

Powierzchnia
Powierzchnia gminy zajmująca 115,6 km2 stawia ją w rzędzie największych

terytorialnie gmin w tej części województwa. Według danych Urzędu Statystycznego
w Katowicach z 2002 roku, uŜytki rolne zajmują 44,6% jej powierzchni, z czego
5
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78,2% przypada na grunty orne, 12,3% na łąki, 7,7% na pastwiska, a 1,8% na sady.
Stosunkowo duŜy udział procentowy przypada na lasy pokrywające 41,6% ogólnej

powierzchni gminy, natomiast pozostałe grunty i nieuŜytki zajmują 13,8%.
Właścicielem największej części wszystkich gruntów są lasy państwowe, a następnie
osoby fizyczne i agencja własności rolnej skarbu państwa. Zdecydowanie mniejsze

obszary stanowią grunty komunalne, spółdzielni rolniczych oraz kościołów
i związków wyznaniowych.

Miasto tworzą cztery dzielnice: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko.

Gmina obejmuje ponadto sześć sołectw: Bełk, KsiąŜenice, Palowice, Przegędzę,
Stanowice i Szczejkowice.
Ludność
Według stanu na dzień 30 kwietnia 2004 roku Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny liczyła 41 334 mieszkańców (Miasto - 28 956, Gmina - 12 378

mieszkańców), w tym 20 902 kobiet (50,56%) i 20 432 męŜczyzn (49,44%). Średnio

na 1 km2 powierzchni gminy przypada 359 osób. Ludności w wieku produkcyjnym
było 26 336 (63,72%) natomiast w wieku nieprodukcyjnym 14 998 (36,28%).
Szczegółowe dane przedstawiają poniŜsze tabele:

Tabela 1. Sytuacja demograficzna w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny wg stanu na dzień 30.04.2004r.
z podziałem na kobiety i męŜczyzn
PowyŜej 65
Dzielnice
Razem
0-6 lat
7-15 lat
16-19 lat
20-25 lat
26-65 lat
lat
i sołectwa
Leszczyny

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

6138

6383

369

356

828

745

526

485

735

700

3099

3235

581

862

Czuchów

4487

4535

233

254

547

510

363

331

519

452

2484

2446

341

542

1853

1947

108

106

218

199

123

117

206

200

1004

1027

194

298

1783

1830

106

104

193

206

141

110

157

163

973

914

213

333

1684

1675

96

96

202

185

132

108

192

151

894

889

168

246

1196

1180

72

67

148

126

86

69

119

98

653

649

118

171

729

672

47

48

94

81

52

50

75

76

366

367

95

50

755

786

42

51

76

82

51

38

73

88

436

417

77

110

1054

1118

62

67

122

111

67

55

83

102

596

602

124

181

753

776

54

41

88

107

52

53

66

81

430

408

63

86

1189

1190

2516

2352

1593

1416

2225

2111

10935

10954

1974

2879

Czerwionka
Dębieńsko
Bełk

KsiąŜenice
Palowice

Przegędza
Stanowice

Szczejkowice

20432 20902
Razem
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2. Wielkość populacji w wieku produkcyjnym w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny wg stanu
na dzień 30.04.2004r. z podziałem na kobiety i męŜczyzn.

MęŜczyźni
18-64 lat
4064
3150
1252
1188
1131
802
462
527
701
507
13784

Razem

Dzielnice i sołectwa

7883
5955
2403
2228
2124
1513
886
997
1360
987
26336

Leszczyny
Czerwionka
Czuchów
Dębieńsko
Bełk
KsiąŜenice
Palowice
Przegędza
Stanowice
Szczejkowice
Razem

Źródło: Opracowanie własne

Kobiety
18-59 lat
3819
2805
1151
1040
993
711
424
470
659
480
12552

Tabela 3. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia oraz płci i grup wieku w 2002r.
Poziom wykształcenia

Ogółem
13-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65 lat i więcej

34799
5211
5931
5857
6739
4330
2107
4624

1687
463
450
409
222
61
82

760
284
165
190
77
17
27

7638
349
2271
1591
1808
816
299
504

1966
180
734
308
379
185
77
103

5672
169
1537
1283
1429
631
222
401

12759
379
2372
3069
3425
1772
678
1064

10900
3976
429
487
806
1387
1018
2797

podstawowe
nieukończone
i bez
wykształcenia
szkolnego
631
423
19
15
22
15
23
114

MęŜczyźni
Kobiety

17164
17635

805
882

201
559

3448
4190

438
1528

3010
2662

8017
4742

4178
6722

311
320

Wyszczególnienie

Ogółem

średnie
wyŜsze

policealne

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach.

razem

ogólno
kształcące

zawodowe

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
ukończone

Pod względem geomorfologicznym obszar Gminy i Miasta w przewaŜającej

części naleŜy do Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej, stanowiącej część PłaskowyŜu

Rybnickiego, a jedynie góra RamŜa wyznacza początek WyŜyny Śląskiej. Góra ta
najwyŜszym

naturalnym

wzniesieniem

PłaskowyŜu

424
84
93
80
79
41
11
36
204
220

Środowisko przyrodnicze

będąca

nie
ustalono

Rybnickiego
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(325 m n.p.m.) połoŜona jest między Czerwionką, Bełkiem a Dębieńskiem.

Wzniesienie porośnięte jest ponad stuletnimi bukami i stanowi dominantę krajobrazu

gminy. W pobliŜu szczytu znajduje się zautomatyzowana stacja meteorologiczna
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN.

Geologicznie obszar ten jest połoŜony w zachodniej części Górnośląskiego

Zagłębia

Węglowego.

Występują

tu

utwory

karbonu,

triasu,

trzeciorzędu

i czwartorzędu. Pośród nich dominujące znaczenie i największą miąŜszość mają
utwory karbonu. Zalegają one do znacznych, sięgających kilku tysięcy metrów

głębokości. Ich wyŜszą część stanowią utwory węglonośne karbonu górnego - namuru
i westfalu, które występują do powierzchni terenu lub są przykryte utworami

trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). Stąd teŜ region ten obfituje w bogactwa
naturalne, do których naleŜą głównie: węgiel kamienny, sól kamienna zalegająca

w trójkącie Orzesze - śory - Czerwionka oraz piasek budowlany występujący

w rejonie sołectw Szczejkowice i Palowice.

W rejonie środkowym i północno-wschodnim występują grunty III i IV,

a sporadycznie V klasy bonitacji stanowiące kompleksy pszenne, Ŝytnie bardzo dobre

i Ŝytnie dobre. Natomiast rejon południowo-zachodni to gleby IV i V, a nawet VI

klasy bonitacji stanowiące kompleksy Ŝytnie i Ŝytnie bardzo dobre. Korzystny wpływ

lasów Puszczy Pszczyńskiej na ten rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju
rolnictwa prowadzonego metodami ekologicznymi. Na terenie gminy występują takŜe

gleby klasy „A” oraz gleby bielicowe. Wykorzystując dobre warunki glebowo-

klimatyczne rolnicy prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą na wysokim poziomie.
Ze względów ekonomicznych stosują małe ilości nawozów sztucznych, środków

ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu, co bardzo korzystnie odbija się na
jakości produkowanej Ŝywności.

Gmina połoŜona jest w dorzeczu Odry, a jej główna rzeka - Bierawka, prawy

dopływ Odry, bierze swój początek w sąsiednim mieście Orzeszu. Innymi znaczącymi
zbiornikami wodnymi gminy są stawy Łanuch i Garbocz w dolinie Jesionki, które

posiadają nieprzeciętne walory krajobrazowe. Sąsiaduje z nimi zespół śródleśnych,

niewielkich Stawów Łańcuchowych. Dawniej, kaŜdy z 10 stawów nosił gwarową
nazwę - śabiok, Koliok, Pyczok, Węglornik itp. - niestety dziś niektóre ze zbiorników
8
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wodnych zostały w całości zarośnięte. Tutejsze trzcinowiska, szuwary i zarośla są

ostoją ptactwa wodnego. MoŜna tam obserwować bociana czarnego, czaplę siwą,

zimorodka, błotniaka stawowego, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego oraz kilka
gatunków kaczek.

Klimat występujący na obszarze Gminy i Miasta jest kształtowany przez

ścierające się masy powietrza podzwrotnikowego - dochodzące z południa przez

Bramę Morawską, arktycznego i podbiegunowego - napływające z północy,

morskiego - znad Atlantyku i kontynentalnego - z Europy Wschodniej. Średnia roczna

suma opadów atmosferycznych wynosi 701 mm - najmniej opadów występuje

w lutym, a najwięcej w lipcu. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieŜną wynosi od

50 do 70 dni, przy czym na terenie gminy i miasta śnieg pojawia się w okresie od 19

do 29 listopada i utrzymuje się do 15-25 marca. W ciągu roku zdecydowanie więcej

jest dni upalnych (powyŜej 40) niŜ mroźnych (25-35). W rozkładzie miesięcznym

średnie temperatury kształtują się od około -2°C w styczniu do około +16°C w lipcu.
Pierwsze jesienne przymrozki pojawiają się od 11 do 18 października, natomiast

ostatnie przymrozki wiosenne przypadają na okres od 25 kwietnia do 5 maja.
W rozkładzie rocznym wiatrów przewaŜają wiatry południowo-zachodnie, raczej

słabe, o średniej prędkości od 2 do 3 m/s, chociaŜ zdarzają się teŜ wiatry nieco
silniejsze o prędkości 4-9 m/s.

Wysoka lesistość Gminy Czerwionka-Leszczyny (42% powierzchni) naleŜy do

jej najsilniejszych atutów. W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany

sosnowe i lasy mieszane zajmujące siedliska po cenniejszych lasach liściastych
wyniszczonych na przestrzeni ostatnich kilku wieków. W trudniej dostępnych
kompleksach leśnych po dziś dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pamiątką
dawnej Puszczy Śląskiej.

Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie Doły w okolicy

KsiąŜenic, gdzie zachowało się najliczniejsze w Katowickiem skupisko pomnikowych

buków pospolitych w wieku ponad 100 lat. Przeprowadzone tu badania botaniczne

wykazały istnienie stanowisk 13 gatunków prawnie chronionych, m.in. pierwiosnki
wyniosłej, storczyka szerokolistnego, konwalii majowej, marzanki wonnej. Uroczysko
to ma obecnie status projektowanego rezerwatu przyrody.
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Do ochrony w randze rezerwatu przyrody kwalifikuje się równieŜ niewielki

kompleks lasów łęgowych połoŜonych na granicy Gminy Czerwionka-Leszczyny
i miasta Knurów. W podgórskim łęgu jesionowym ma tam swoje stanowisko rzadka
i chroniona roślina - ciemięŜyca zielona.

W kaŜdym sołectwie i dzielnicy Czerwionki - Leszczyn znajdują się cenne,

zasługujące na ochronę obiekty dendrologiczne. Krótką do niedawna listę pomników

przyrody w tutejszej gminie znacząco powiększyła Uchwała Nr IV/39/98 Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. Obecnie istnieje na tym
terenie 12 pomników przyrody, w tym 11 drzew pojedynczych i jedna aleja.

Celem ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w południowo-zachodniej

części dawnego województwa katowickiego utworzono w listopadzie 1993 r. Park

Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park wraz
z otuliną zajmuje powierzchnię 645 km2, rozciągając się od okolic Woszczyc aŜ po

Kuźnię Raciborską. W Czerwionce-Leszczynach obejmuje on zachodnie i południowe

części tej jednostki administracyjnej wraz ze wspomnianymi wartościowymi

zespołami leśnymi.
Turystyka

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dzięki zróŜnicowanemu ukształtowaniu

terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym wyróŜnia się w regionie walorami

turystycznymi. Od okresu 20-lecia międzywojennego tereny te były odwiedzane przez
turystów i krajoznawców.

Najwcześniej rozwinęła się tutaj turystyka piesza. Organizowane zloty i rajdy

piesze dla dzieci i młodzieŜy w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku przyczyniły się
do spopularyzowania miejscowych wartości. Temu rodzajowi turystyki sprzyjają trzy

szlaki turystyczne, przebiegające przez teren gminy. W latach 90-tych bardzo

dynamicznie rozwinęła się kwalifikowana turystyka rowerowa. Powstająca sieć
ścieŜek rowerowych stworzyła nowe warunki sprzyjające eksploracji turystycznej
Gminy i Miasta.
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Oznakowana w 1999 roku ścieŜka rowerowa z Leszczyn do Szczejkowic wiedzie

przez rolnicze i leśne okolice Przegędzy i Szczejkowic, zaznajamiając z kulturowym
krajobrazem tych miejscowości. Turystyczną atrakcją ścieŜki jest obfity wypływ wody
znany pod nazwą - „Święte Źródło”, połoŜony w Lesie Lipownice. Rok później,

w maju 2000 roku oddano do uŜytku ścieŜkę rowerową ze Szczejkowic do Palowic.
Efektowna trasa rowerowa eksponuje walory krajobrazowe „palowickiego pojezierza”
- zespołu śródleśnych stawów połoŜonych w dorzeczu Rudy, między Palowicami,

Szczejkowicami i śorami. Na dzień dzisiejszy przez teren Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny przebiega 5 tras rowerowych oraz łączniki tras, które zostały

przygotowane zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku, opracowanym na zlecenie
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Od szeregu lat obserwuje się takŜe rozwój turystyki rodzinnej, zwłaszcza na

terenach

połoŜonych

z dala

od

terenów

uprzemysłowionych.

Na

rozwój

kwalifikowanych dziedzin turystyki w Czerwionce-Leszczynach decydujący wpływ
wywarła działalność miejscowych klubów i organizacji sportowych, a takŜe istniejące
na terenie Gminy i Miasta obiekty sportowo-rekreacyjne.
Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny posiada Plan Zagospodarowania

Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 września 2002r.
Nr IX/78/2002 i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. z dnia 8 listopada

2002r. Nr 77 poz. 2749. W planie określone są główne strefy funkcjonalne, układy
osadnicze, strefy gospodarcze, obszary cenne przyrodniczo itp.

Ponadto w planie wyznaczone są strefy usług komunikacyjnych w tym teren, na

którym występuje zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów
kubaturowych, przewidzianych pod budowę autostrady A1 z dwoma węzłami

komunikacyjnymi w Dębieńsku oraz Bełku. Przewidziano takŜe poszerzenie

i modernizację z uwzględnieniem obwodnic istniejących dróg tranzytowych RybnikOrzesze oraz Knurów-śory. Oprócz w/w dróg wyznaczono w planie wiele nowych

dróg o znaczeniu lokalnym.
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Obiekty zabytkowe
Na terenie Gminy i Miasta zachowało się wiele zabytków przypominających

o historii tej ziemi. Obiekty te reprezentują architekturę sakralną, dworską,

architekturę patronackiego osiedla robotniczego oraz architekturę obiektów róŜnych
dziedzin techniki.

Architektura sakralna
Najstarszą budowlą sakralną jest drewniany kościół pod wezwaniem św. Trójcy

Przenajświętszej przeniesiony w 1981 roku z Leszczyn do Palowic. Świątynię

zbudowano w konstrukcji zrębowej w latach 1594-1595. W 1606 roku cieśla Jan OŜga
dobudował wieŜę słupową o skośnych ścianach i szerokim hełmie namiotowym. Dach
kościółka, ściany zrębu i skośne ściany wieŜy kryte są gontem. Nad nawą wzniesiono
wieŜyczkę na sygnaturkę. Wokół ścian kościoła obiegają wspornikowe przydaszki

tzw. soboty. Wewnątrz świątyni zachował się renesansowy wystrój: bogato rzeźbiony
ołtarz z XVII wieku z obrazem Trójcy Świętej, XVII-wieczna ambona z malowidłami

czterech Ojców Kościoła, obraz Koronacji NMP nad drzwiami do zakrystii. Niektóre
elementy wyposaŜenia są dziełem Alfreda Buchty, ludowego artysty z Palowic.
Wykonał on między innymi: rzeźbę św. Barbary, rzeźbę św. Józefa Oblubieńca NMP,
wzbogaconą ramę obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Obok kościoła stoi stylowa drewniana dzwonnica, w której umieszczono trzy dzwony
odlane w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie koło Gliwic.

W Bełku znajduje się kolejny zabytek sakralny - drewniany kościółek pod

wezwaniem św. Marii Magdaleny. Został on wzniesiony w XVIII wieku na
podmurówce z kamienia, w konstrukcji zrębowej, z wieŜą czołową konstrukcji

słupowej. Kościółek jest orientowany. Dach świątyni kryty jest gontem, ściany boczne
posiadają przydaszki wspornikowe tzw. soboty. Wewnątrz świątyni znajduje się
wczesnobarokowy

ołtarz

główny

późnogotyckiego z ok. 1500 r.

z dwiema

kwaterami

dawnego

tryptyku
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Wokół świątyni znajduje się zabytkowy cmentarz z nagrobkami zmarłych między

innymi z rodziny Baildon. Na cmentarzu rośnie grupa starych drzew z pomnikowym

dębem szypułkowym. Znajduje się tam takŜe kamienna rzeźba - BoŜa Męka z 1878
roku. Cmentarz otoczony jest murowanym parkanem z gontowym daszkiem.

W ogrodzeniu, od strony cmentarza, umocowana jest Ŝelazna kuna słuŜąca

w zamierzchłych czasach do wykonywania na złoczyńcach kary wystawienia na widok

publiczny.

Najmłodszym zabytkiem architektury sakralnej jest kościół pw. św. Jerzego

w Dębieńsku wybudowany w stylu barokowym w 1802 r. na miejscu wcześniejszego
kościoła drewnianego. Wewnątrz kościoła znajduje się późnorenesansowy ołtarz

główny z połowy XVII wieku, barokowa ambona ufundowana w 1774 roku,
chrzcielnica z 1808 roku oraz organy z 1890 roku.

Poza wymienionymi wyŜej obiektami na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny zachowało się takŜe wiele XIX-wiecznych, murowanych kapliczek

przydroŜnych, które moŜna spotkać w Bełku, Czuchowie, Leszczynach, Stanowicach,
Szczejkowicach i Palowicach.

Architektura dworska
W dzielnicy Czerwionka, przy al. Św. Barbary 6, zachował się budynek dworu

z XIX wieku. Budynek został zmodernizowany i obecnie jest siedzibą wydziałów
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, redakcji gazety lokalnej Kurier

oraz filii oddziału Banku Śląskiego. Otoczony jest parkiem o cennym drzewostanie,
który jest pozostałością po dawnym parku dworskim. W parku występuje drzewostan

wielogatunkowy, liściasty, z przewagą dębu, lipy, klonu, jesionu i brzozy. W pobliŜu

ul. Parkowej rośnie grupa sosen wejmutek. Przed wejściem do filii Banku Śląskiego
moŜna podziwiać egzemplarz orzecha szarego. W parku rosną takŜe dwie lipy
drobnolistne i dwa buki pospolite o wymiarach pomnikowych.

Z kolei w dzielnicy Leszczyny znajduje się dwór klasycystyczny, zwany

zamkiem, wzniesiony w 1882 r. przez Konrada von Bartelta, w miejscu istniejącego
tam wcześniej drewnianego dworu. Jest to budynek 4-traktowy, piętrowy, z wieŜą od
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strony wschodniej. Obecnie pełni funkcję obiektu uŜyteczności publicznej. Mieści się

w nim filia Biblioteki Miejskiej oraz Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne. Wokół
dworu załoŜono stawy i duŜy park, który w zuboŜałej postaci zachował się do dziś.

W parku utrzymywano niegdyś dwie cieplarnie. KaŜdego roku przed I wojną światową
obchodzono tu wiejskie doŜynki.

Drugi zespół dworsko-parkowy w Leszczynach, załoŜony takŜe przez Konrada

von Bartelta w Nowym Dworze jest niestety obecnie zaniedbany. Znajduje się w nim

opuszczona willa z mansardowym dachem, która została wzniesiona w 1904 r. dla
córki dziedzica - Heleny Eickl.

Kolejny przykład architektury dworskiej stoi w Czuchowie. Jest to dawny dwór

z XIX wieku, pełniący obecnie funkcję budynku mieszkalnego. Obiekt nie posiada

cech stylowych. W jego otoczeniu zachował się we fragmentach park dworski,

załoŜony w stylu angielskim. W parku stoi murowana kapliczka, odrestaurowana
w 1996 roku.

W centrum Palowic znajduje się kolejny dwór, zwany potocznie zamkiem,

w otoczeniu, którego rozpościera się park. Budynek dworu wzniesiono w latach 1860-

1880 w stylu klasycystycznym. Dwór jest podpiwniczony, parterowy na wysokim
podmurowaniu. Pięterko wieńczy trójkątny przyczółek. Obiekt posiada elewacje

dłuŜsze 7-osiowe i krótsze 4-osiowe oraz 3-osiowe pięterko. Kryty jest dachem

mansardowym, który został poddany pracom remontowym w 1995 r. Układ wnętrz

jest trzytraktowy, symetryczny, z duŜą sienią na osi. Wewnątrz znajdują się zabytkowe

piece kaflowe. W piwnicach zachowały się sklepienia Ŝaglaste. W sąsiedztwie dworu
stoi dawna oficyna dworska, pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to

obiekt murowany, klasycystyczny, nakryty dwuspadowym dachem, krytym wypalaną

dachówką. Układ wnętrz oficyny jest dwutraktowy, symetryczny, a elewacja frontowa
5-osiowa.

Pozostałe zabytki
W lasach palowickich połoŜone są zabytkowe ruiny huty Waleska, która stała

niegdyś w nieistniejącym juŜ dzisiaj przysiółku Łanuch koło Palowic. Pozostałość po
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hucie zwana Gichtą jest pamiątką rodzimego przemysłu hutniczego. Pierwsza kuźnica
(hamernia) istniała w tym miejscu juŜ w połowie XVIII wieku. Produkowano w niej

Ŝelazo sztabowe metodą prymitywnego wytopu z rudy darniowej. Zachowana do dziś
ceglana budowla z kwadratową wieŜą o czterech kondygnacjach, wybudowana w 1830
roku, ma 15 metrów wysokości.

Przykładem zabytkowego układu urbanistycznego jest architektura patronackiego

osiedla robotniczego kopalni Dębieńsko, które powstało w Czerwionce w latach 1899-

1916, przy ulicach: Wolności, Słowackiego, Generała Hallera, Kombatantów,
Mickiewicza i Szkolnej. Murowane z cegły familoki o drewnianych dachach krytych
dachówką są pamiątką dawnej architektury miejskiej Górnego Śląska. W dniu 10
listopada 1994 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, wydał
decyzję

o wpisaniu

zabytkowego

województwa katowickiego.

osiedla

familoków

do

rejestru

zabytków

Pozostałością po pierwszych druŜynach straŜackich gaszących w okolicy poŜary są
zabytkowe ręczne sikawki straŜackie na kołach, eksponowane obecnie przed
budynkiem

OSP

w KsiąŜenicach.

w

Palowicach

i

przed

budynkiem

Szkoły

Podstawowej

Miejsca pamięci narodowej
W Czerwionce-Leszczynach na uwagę zasługują liczne miejsca pamięci

narodowej, w tym groby nieznanego Ŝołnierza, pomniki i tablice pamiątkowe:

 W parku im. Piotra Furgoła znajduje się tablica upamiętniająca Piotra Furgoła powstańca śląskiego, bojownika o wolność i demokrację.

 Na cmentarzu w Czerwionce znajduje się zbiorowa mogiła poległych w okresie
1II wojny światowej.

 W Czuchowie przed budynkiem szkoły podstawowej znajduje się pomnik

z napisem: „Ku chwale mieszkańców Czuchowa, którzy złoŜyli ofiarę Ŝycia za

wolność narodów i demokrację”. Pomnik poświęcony jest powstańcom śląskim
i ofiarom hitleryzmu. U jego stóp spoczywa płyta poświęcona ofiarom terroru
stalinowskiego.
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 W Dębieńsku na cmentarzu parafialnym znajduje się tablica poświęcona: „Tym,
którzy złoŜyli Ŝycie za Polskę w Powstaniach Śląskich 1919-1920-1921 r.
Pomordowanym przez okupanta i poległym na polach walki za naszą wolność

1939-1945 r.”. Obok tej tablicy znajduje się mniejsza tablica pamiątkowa „Katyń,
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków pamięci pomordowanych kwiecień 1940 r.”.

 W KsiąŜenicach

na

miejscowym

cmentarzu

wmurowana

jest

tablica

upamiętniająca tragiczną śmierć więźniów obozu oświęcimskiego. Zamiast
nazwisk widnieją na niej numery obozowe 45 pomordowanych.

 W pobliŜu stacji kolejowej w Leszczynach znajduje się pomnik ku czci
pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego. Więźniowie ci zginęli
w okolicy stacji Rzędówka podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 r.

 Obok szkoły w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej stoi murowana kapliczka

słupowa, w której wmurowano tablicę z napisem „Na wieczną pamiątkę poległym



w wojnie światowej”, z nazwiskami Ŝołnierzy poległych w I wojnie światowej.

W Palowicach na cmentarzu parafialnym znajduje się pomnik z tablicą
upamiętniającą Palowiczan poległych w II wojnie światowej.
Infrastruktura techniczna
Oczyszczanie ścieków
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny posiada własną, zmodernizowaną

oczyszczalnię ścieków o przepustowości 6300 m3/dobę a przyjmuje 2850 m3/dobę

ścieków, co stanowi 45% przepustowości. Oprócz wymienionej oczyszczalni ścieków

komunalnych w gminie znajdują się równieŜ oczyszczalnie ścieków przemysłowych:
oczyszczalnia wód dołowych w Zakładzie Odsalania „Dębieńsko” oraz oczyszczalnia
w Koksowni Dębieńsko, której oczyszczone ścieki wykorzystywane są w procesie
technologicznym koksowni do gaszenia koksu.
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Zaopatrzenie w wodę
Gmina i Miasto zaopatrywana jest w wodę przede wszystkim z Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, ujęcia wody w Bełku będącego w gestii

KWK „Knurów” oraz ujęcia własnego w Palowicach. Stacja uzdatniania wody
w Bełku zaopatruje miejscowość Bełk oraz w około 50% Dębieńsko. Stacja

uzdatniania wody w Palowicach zaopatruje jedynie mieszkańców tego sołectwa.
Zaopatrzeniem ludności w wodę oraz utrzymaniem istniejącej na terenie gminy sieci
wodociągowej zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze
100% udziałem gminy.

Całkowita długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 314,7 km.

Sieć wykonana jest głównie z rur stalowych ok. 67% oraz rur Ŝeliwnych 3,5%,

azbestowo-cementowych ok. 0,2%. Pozostałe rurociągi to rury PVC – 3,6% oraz PE –

25,7%. Stan techniczny istniejących sieci i przyłączy wodociągowych z uwagi na duŜy

udział rurociągów stalowych i Ŝeliwnych jest zły. Wymiany w pierwszej kolejności
wymagają odcinki znajdujące się w najgorszym stanie technicznym tj. około 35% sieci
(109 km) w tym około 0,6% km rurociągów azbestowo-cementowych. Docelowo

wymiany wymagać będą pozostałe odcinki wykonane z rur stalowych i Ŝeliwnych,
długość sieci z przyłączami wynosić będzie łącznie około 111,6 km.

Istnieje moŜliwość znacznego obniŜenia kosztów zakupu wody poprzez

modernizację i rozbudowę ujęcia wody KWK „Dębieńsko”. Alternatywnym źródłem
zaopatrzenia w wodę znacznej części gminy moŜe być Stacja Uzdatniania Wody
w Bełku, co wymagałoby przebudowy i budowy sieci wodociągowej.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny jest w niewielkim stopniu

skanalizowana. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 19,8 km.

Sieć znajduje się głównie na terenie dzielnic Leszczyny i Czerwionka o zabudowie
wielorodzinnej jednakŜe około 40% tej sieci wymaga wymiany i modernizacji.

Całkowita długość sieci kanalizacji ogólnospławnej wynosi ok. 24,7 km. Sieć ta

wymaga przebudowy i rozdziału ścieków sanitarnych i deszczowych, dotyczy to
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głównie dzielnicy Czerwionka i częściowo Leszczyn o starej zabudowie

wielorodzinnej. W dzielnicach Czuchów i Dębieńsko oraz sołectwie Stanowice
znajdują się odcinki kanalizacji ogólnospławnej o łącznej długości ok. 8,5 km.

Eksploatacją oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej zajmuje się Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy.

Istnieje potrzeba budowy kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru Gminy

i Miasta szacowana na około 155 km sieci głównej oraz około 45 km przykanalików.

Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 26 km. Sieć znajduje się

jedynie na terenie miasta. Na pozostałym terenie brak jest kanalizacji deszczowej,

a wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do przydroŜnych rowów,
|a następnie bezpośrednio do lokalnych cieków. Przebudowy i budowy wymaga sieć
kanalizacji deszczowej na długości około 100 km.
Gospodarka odpadami
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów komunalnych) na

terenie

gminy

świadczy

Zakład

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach oraz przedsiębiorcy prywatni. Na podstawie zawartego
porozumienia pomiędzy gminami Czerwionka-Leszczyny i Knurów odpady te

w większości lokowane są na składowisku w Knurowie. Na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny znajdują się pojemniki do selektywnego gromadzenia

odpadów. Mieszkańcy wydzielają ze strumienia odpadów komunalnych następujące

rodzaje odpadów: szkło, złom i papier. Na terenach prywatnych posesji wprowadzana
jest stopniowo zbiórka selektywna odpadów.

Tabela 4. Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2002r.
Średni wskaźnik
Średni wskaźnik
Liczba mieszkańców
Ilość odpadów wytworzonych
nagromadzenia
nagromadzenia
szt.

M3/M/rok

41441

1,14

kg/M/rok

m3/rok

Mg/rok

220
47092,05
10360,25
(dla GiM Cz-Lny)
Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2003-2015
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Gmina i Miasto jest w początkowej fazie wprowadzania segregacji odpadów

w gospodarstwach domowych oraz zagospodarowania terenu na wstępną segregację

odpadów selektywnie gromadzonych. Odpady segregowane stanowią około 1,16%
odpadów komunalnych wywoŜonych na podstawie zawartych umów na składowisko
znajdujące się poza terenem gminy.
Część

odpadów

komunalnych

lokowana

jest

nieprawidłowo,

potwierdzenie w istnieniu na terenie Gminy i Miasta „dzikich wysypisk”.

co

znajduje

Brak w gminie punktu odbioru odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory,

świetlówki, zuŜyte oleje itp.), czego efektem jest niekontrolowane pozbywanie się
wyŜej wymienionych odpadów.

Stan elektryfikacji
Zasilanie miejscowości zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny odbywa się liniami napowietrznymi (przy średnim napięciu 20 kV) oraz
kablami ziemnymi z następujących stacji WN/SN:

 GPZ Leszczyny - napięcie znamionowe 110/20 kV, zasilanie realizowane poprzez
dwa transformatory o mocy 2 x 16 MVA,

 GPZ Dębieńsko napięcie znamionowe 110/20 kV, zasilanie realizowane poprzez
dwa transformatory o mocy 2 x 40 MVA.

Wymienione stacje zasilane są liniami napowietrznymi 110 kV ze stacji nadrzędnych,

od strony zachodniej ze stacji Wielopole 400/220/11 kV, od strony wschodniej ze
stacji Halemba 220/110 kV.

Przez teren Gminy i Miasta przebiegają linie napowietrzne 110 kV o łącznej długości

34,2 km. W zakresie średnich napięć przebiegają linie napowietrzne i kablowe
o łącznej długości 166,4 km. Linie te zasilają 160 stacji transformatorowych

o napięciu 20/0,4 kV, z których wyprowadzone są sieci niskiego napięcia

napowietrzne i kablowe o łącznej długości 348,8 km. Sieci te zasilają poszczególne
obiekty budowlane, takie jak: budynki mieszkalne, usługowe, przemysłowe i inne.
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Większość sieci na terenie Czerwionki-Leszczyn została zmodernizowana. Planuje się
sukcesywnie dalszą modernizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych, jak równieŜ
prace związane z likwidacją spadków napięcia.
Stan telefonizacji
Operatorem stacjonarnym działającym na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny

jest Telekomunikacja Polska SA. Ponadto obszar Gminy i Miasta jest objęty zasięgiem
sieci telefonii komórkowych GSM: Era, Plus i Idea.

Obecnie telefon stacjonarny posiada około 70% gospodarstw domowych, co

odpowiada liczbie 12 000 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się
kilkadziesiąt ogólnie dostępnych aparatów telefonicznych. Na terenie gminy istnieją

miejsca nie objęte zasięgiem sieci telefonii komórkowej. Brak jest sieci
teleinformatycznej na terenach wiejskich oraz miejskich o rozproszonej zabudowie.
Stan gazyfikacji
Dostawą gazu mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zajmuje się

Górnośląski Zakład Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Zabrzu. Łączna sieć
gazownicza na terenie Gminy i Miasta wynosi około 128 km. Nie w pełni
wykorzystuje się moŜliwości zasilania gazem, w szczególności na cele grzewcze.
Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny istnieją dwa źródła energii

cieplnej, tj. ciepłownia w dzielnicy Leszczyny, znajdująca się przy ul. Polnej, która

naleŜy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju oraz
elektrociepłownia

w

dzielnicy

Energetycznego Megawat.

Czerwionka,

naleŜąca

do

Przedsiębiorstwa
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Ogółem na terenie Czerwionki-Leszczyn długość sieci cieplnej wynosi ponad 11 km.

Doprowadzana jest nią energia cieplna do dzielnic: Leszczyny, Czerwionka
i Czuchów. Brak wykorzystania mocy istniejących na terenie gminy źródeł ciepła.
Drogi
Struktura sieci drogowej dróg gminnych jest charakterystyczna dla znacznej

obszarowo gminy, jaką jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Główne ciągi

transportowe, które stanowią drogi wojewódzkie (DW 925 i DW 924) oraz drogi

powiatowe przebiegają przez wszystkie dzielnice i sołectwa tworząc połączenia
komunikacyjne między nimi oraz między terenem gminy a ościennymi miastami.

Tereny sołectw charakteryzuje sieć drogowa typowa dla obszarów wiejskich, gdzie

większość zabudowy zlokalizowana jest przy głównych ciągach komunikacyjnych
a lokalna-niewielka, choć znacznie wydłuŜona sieć dróg gminnych: zbiorczych,

lokalnych i dojazdowych jest uzupełnieniem w/w infrastruktury drogowej.

Znacznie bardziej rozbudowana jest siec dróg gminnych na terenach miejskich, gdzie
zagęszczenie zabudowy, osiedla mieszkaniowe, lokalne centra handlowe i kulturalne
determinują konieczność rozbudowy sieci drogowej, która winna zapewnić łatwy
i bezpieczny dojazd do nich.

Długość dróg znajdujących się w granicach Gminy i Miasta wynosi około 169,8

km, w tym drogi miejskie stanowią 48%, a drogi na terenach wiejskich – 52%.
Znaczna część dróg posiada nawierzchnię nieulepszoną lub gruntowo-ŜuŜlową (40%
dróg na terenach miejskich oraz 46% dróg na terenach wiejskich).

Większość dróg gminnych wybudowanych przed rokiem 1995 wymaga gruntownych
remontów lub przebudowy łącznie z kanalizacją deszczową.

Budowa kanalizacji sanitarnej szczególnie na terenach miejskich z uwagi na
konieczność jej zlokalizowania w przewaŜającej większości w drogach wymusi
równieŜ ich przebudowę.

Sygnalizacyjnie podaje się, iŜ problemem dla mieszkańców Gminy i Miasta jest

równieŜ stan techniczny dróg powiatowych i wojewódzkich, brak obwodnic dla

terenów silnie zurbanizowanych oraz brak właściwych rozwiązań dla obszarów, na
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których krzyŜują się w/w drogi (przykładowo: skrzyŜowanie dróg wojewódzkich

DW 925 i DW 924 w sołectwie Stanowice oraz skrzyŜowanie dróg wojewódzkich
z drogami powiatowymi w dzielnicach: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, a takŜe
sołectwach: Przegędza, Stanowice i Bełk).
Komunikacja
Czerwionka-Leszczyny

posiada

rozbudowaną

sieć

połączeń

drogowych

umoŜliwiających dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej: Rybnika, śor,

Mikołowa, Knurowa i Gliwic. W sołectwie Stanowice krzyŜują się dwie główne drogi

wojewódzkie Rybnik - Orzesze (nr 925) i Knurów - śory (nr 924). Korzystając z nich
moŜna dojechać do Katowic (40 km) lub granicy z Czechami w Chałupkach (45 km).

Mimo stale zwiększającej się liczby samochodów brak jest wystarczającej ilości

miejsc parkingowych w szczególności na osiedlach mieszkaniowych i w centrach

dzielnic. DuŜe natęŜenie ruchu ulicznego powoduje konieczność zainstalowania
urządzeń do sterowania ruchem.

Inną moŜliwością dotarcia do najbliŜej połoŜonych miast aglomeracji śląskiej jest

skorzystanie z autobusowej komunikacji zbiorowej. Do Rybnika przejazd autobusem
zajmuje około 30 minut (linie: 309, 311, 17, 18, 19 oraz PPKS), Gliwic - około
1 godziny (linia 194), Orzesza - około 25 minut (linia 310), Ornontowic - około

20 minut (linia 309) i śor – około 20 minut (linia 312). Przystanki, na których

zatrzymują się autobusy wymagają modernizacji w celu poprawienia bezpieczeństwa
osób z nich korzystających.

Przez teren miasta przechodzi główna trasa kolejowa Katowice - Rybnik -

Racibórz, a przez sołectwo Szczejkowice trasa Rybnik - Pszczyna. Kolej moŜna, więc

traktować jako alternatywny środek komunikacji, umoŜliwiający dotarcie zarówno do
okolicznych miast, jak i do odleglejszych miejscowości w Polsce.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny autobusowym przewozem osób

w ramach komunikacji zbiorowej zajmuje się przede wszystkim Międzygminny

Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju.
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Oświetlenie
Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajduje się 2 688 lamp

oświetlenia ulicznego, z czego, ze względu na złą jakość oświetlenia oraz aspekty
finansowe około 2 000 naleŜy wymienić na oprawy energooszczędne. Ponadto

doświetlenia wymagają niektóre obszary zamieszkałe oraz obszary zagroŜone
patologiami społecznymi (około 100 nowych punktów oświetleniowych).
Ochrona środowiska
Ochrona powierzchni ziemi i gleb
W rzeźbie terenu dominują rozległe, wyrównane przestrzenie przechodzące

w łagodne pagórki, poprzecinane płaskimi dolinami; tylko w północno-zachodniej

części teren staje się bardziej urozmaicony - znajduje się tu najwyŜsze wzniesienie

góra RamŜa (320 m n.p.m.). Obszary najniŜej połoŜone występują na południowymzachodzie w dolinie rzeki Rudy (ok. 230 m n.p.m.).

Gmina i Miasto posiada róŜne formy zagospodarowania terenu, od silnie
zurbanizowanej, poprzez tereny przemysłowe i poprzemysłowe do terenów leśnych

i obszarów pól i gospodarstw rolnych o zrównowaŜonym krajobrazie. Aktualne
uŜytkowanie terenów przedstawia poniŜsza tabela.

Tabela 5. UŜytkowanie terenów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Udział procentowy w
całości gminy
100

Powierzchnia Gminy i Miasta
11565
UŜytki rolne
2.
5095
44,05
W tym:
2.1
Grunty orne
3978
34,39
2.2
Łąki
632
5,46
2.3
Pastwiska
395
3,41
2.4
Sady
90
0,77
3. Lasy i grunty leśne
4792
41.43
4. Tereny zabudowane
674
5,82
5. Tereny zdegradowane
46
0,39
6. Pozostałe grunty
958
8,28
Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2003-2015
1.
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Największy udział stanowią gleby bielicowe. W środkowej części gminy występuje
głównie III i IV klasa bonitacyjna gleb stanowiąca kompleks pszenny oraz Ŝytni

bardzo dobry i Ŝytni dobry. W południowej i zachodniej części gleby są słabsze IV, V,
VI klasa. Natomiast północną część gminy stanowią tereny przemysłowe.

Udział klas bonitacyjnych występujących na terenie Gminy i Miasta przedstawia
wykres poniŜej:

Udział klas bonitacyjnych występujących na terenie Gminy i Miasta
900

822,26

800
700

627,77

620,76

600
500
400
300
200
100
0

132,86

99,12

30,93
klasa IIIa

0,66
klasa IIIb

klasa IVa

klasa IVb

klasa V

klasa VI

klasa VI Rz

Wynikiem wieloletniej działalności kopalń oraz wpływu Rybnickiego Okręgu

Przemysłowego jest silne przeobraŜenie terenu. Występują tu deformacje podłoŜa oraz
formy będące wynikiem intensywnej działalności górnictwa. Do takich zalicza się

hałdy, składowiska, wykopy, Ŝwirowiska. Nie bez znaczenia jest fakt okresowego
zalewania terenów rolniczych oraz skaŜenia powierzchni ziemi metalami cięŜkimi.

Problem zalewania gruntów i ich odwodnienia wynika równieŜ z niewłaściwego

utrzymania urządzeń drenarskich i rowów melioracyjnych a takŜe ich złego stanu
technicznego. Problemem jest równieŜ konserwacja i odbudowa koryta rzeki Bierawki
przepływającej przez teren Gminy i Miasta.
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Ochrona powietrza
Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny występują następujące źródła

zanieczyszczeń:

 Źródła energetyczne i przemysłowe,
 Niska emisja,

 Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń,
 Emisja niezorganizowana,
 Emisja transgraniczna.

Struktura zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenia miasta z duŜych

zakładów przemysłowych obejmuje głównie emisję ze źródeł energetycznych. Jednym
z głównych i najbardziej uciąŜliwych dla środowiska zakładów emitujących
zanieczyszczenia jest Koksownia „Dębieńsko”.

UciąŜliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych

pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych stanowiąca

źródło niskiej emisji. Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla istniejącej
zabudowy mieszkaniowej, niepodłączonej do systemów ciepłowniczych jest paliwo
stałe, przede wszystkim węgiel kamienny i koks, przy czym część mieszkańców ze

względów ekonomicznych korzysta z niskiej jakości asortymentów węgla, w tym
mułów węglowych. Wiele obiektów będących w gestii organów Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny jest podłączonych do systemu ciepłowniczego, kotłowni

gazowych, kotłowni olejowych lub teŜ nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów
węglowych.

Długość dróg znajdujących się w granicach Gminy i Miasta wynosi około

169,8 km. Na terenie Gminy i Miasta krzyŜują się drogi wojewódzkie:
 relacji Rybnik – Orzesze – Ruda Śląska – Bytom,

 relacji śory – Knurów – Gliwice.

Na drogach tych występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co

stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciąŜliwości dla

terenów otaczających. Sieć dróg powiatowych stanowi powiązanie komunikacyjne
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pomiędzy dzielnicami części miejskiej i sołectwami. Jakość powiązań pomiędzy

miastem a gminą określana jest jako niska. Postępujący wzrost natęŜenia ruchu
powoduje wyczerpywanie się przepustowości skrzyŜowań. Rzeczywiste parametry

techniczne dróg nie odpowiadają pełnionej funkcji, nakłada się na to występowanie
skrzyŜowań dróg i linii kolejowych na jednym poziomie, oraz zły stan nawierzchni
dróg wynikający z występowania na terenie gminy szkód górniczych. Wszystkie
wymienione elementy stanowią istotny czynnik w lokalnym wzroście poziomu
zanieczyszczeń dla obszarów przylegających do dróg.
Do

emisji

niezorganizowanej

zaliczyć

moŜna

emisję

zanieczyszczeń

wprowadzanych do powietrza z obiektów powierzchniowych takich jak hałdy,
zwałowisko po kopalni „Dębieńsko”, oczyszczalnie ścieków, jak równieŜ emisję
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do

tego celu środków technicznych. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie posiada

własnego składowiska odpadów komunalnych natomiast posiada własną oczyszczalnię
ścieków komunalnych. Pozostałością z prowadzonej do niedawna działalności
związanej z wydobywaniem węgla jest występowanie na powierzchni ziemi hałd

i zwałowisk pokopalnianych. Z hałd emitowane są w sposób niezorganizowany pyły
i dymy ze spalania resztek węgla zawartego w odpadach.

Ze względu na lokalizację Gminy i Miasta duŜy wpływ na jakość powietrza ma

niekorzystne tło zanieczyszczeń wynikające z wpływu zlokalizowanych w pobliŜu

Elektrowni Rybnik, Koksowni Radlin oraz napływu zanieczyszczeń z Ostrawsko –
Karwińskiego Zagłębia Przemysłowego.
Ochrona przed hałasem
Problemy związane ze stanem środowiska na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, w tym oddziaływania akustyczne, spowodowane są wieloma

czynnikami m.in. historią przemysłową regionu, wieloletnimi zaniedbaniami,
koncentracją przemysłu, stopniem urbanizacji, gęstością sieci drogowej i kolejowej.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku ze znajdujących się na

terenie Gminy i Miasta zakładów, zarówno na otwartej przestrzeni jak i w budynkach.
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Łączna długość dróg w granicach Gminy i Miasta wynosi około 169,8 km. DuŜe

natęŜenie ruchu lokalnego, przy nakładaniu się ruchu tranzytowego stwarza

uciąŜliwości akustyczne na terenach wzdłuŜ głównych ciągów drogowych. Podobna
sytuacja występuje przy liniach kolejowych, które przebiegają przez teren Gminy
i Miasta.

Ochrona przyrody
Stan rozpoznania środowiska przyrodniczego Gminy i Miasta pod kątem

występowania rzadkich i ginących elementów flory i fauny jest stosunkowo dobry.

Występują tu stanowiska 19 gatunków roślin objętych w Polsce ochroną prawną
i występujących na stanowiskach naturalnych. Jedną z podstawowych przyczyn zmian
ilościowych w faunie gminy jest odłów (pozyskanie) ssaków i ptaków stanowiących
zwierzynę łowną.

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy i Miasta wynosi 4777 ha, co

stanowi około 41,2% jej powierzchni. Aktualne operaty urządzeniowe dla lasów

określają szereg cech taksacyjnych drzewostanów. Lasy wykazują zwiększony udział
siedlisk lasów liściastych oraz gatunków drzew liściastych.

Istniejąca zieleń wysoka, nieurządzona, reprezentowana jest przez zadrzewienia
o charakterze łęgowym w dolinach gęsto rozbudowanej sieci cieków wodnych,

zwłaszcza w południowej i zachodniej części gminy, tworzące ich naturalną „otulinę
biologiczną”.

Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce oraz zieleń towarzysząca zabudowie

mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz głównym ciągom komunikacyjnym
stanowi waŜny i cenny element dla prawidłowej gospodarki zasobami przyrody
w skali lokalnej.

Szczególna rola w strukturze zieleni gminy przypada terenom planowanej zieleni

urządzonej o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym w obiektach o randze

ponadlokalnej, tj.:

 park im. Furgoła w Czerwionce

 kompleks rekreacyjno-sportowy wokół zbiornika „Tama” w Czerwionce
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 ośrodek rekreacyjno-sportowy „Leszczyny-Park Leśny”

 kompleks leśny i „Stawy Łańcuchowe” w Palowicach.
Gospodarka
Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonuje około 2800

podmiotów gospodarczych, większość to jednostki małe i średnie. Podstawę
działalności stanowi działalność handlowa oraz usługi, głównie remontowo –
budowlane i instalatorskie. Brak większych podmiotów o charakterze produkcyjnym.
Z większych przedsiębiorstw naleŜy wymienić:

 Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat”, prowadzi działalność związaną

z wytwarzaniem i dystrybucją pary wodnej i gorącej wody, energii elektrycznej
i spręŜonego powietrza. Zatrudnia około 300 osób.

 Fabryka Obuwia „Brado”, produkuje obuwie damskie ze skór naturalnych.
Zatrudnia około 280 osób.

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (jednostka organizacyjna gminy),

realizuje zadania z zakresu usług komunalnych, drogowniczych oraz administruje
komunalną substancją mieszkaniową. Zatrudnia 220 osób.

 Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”, Koksownia „Dębieńsko”, jest producentem
koksu przemysłowo-opałowego. Zatrudnia 213 osób.

 Zakład Odsalania Wód Dołowych, prowadzi działalność związaną z odsalaniem
wód dołowych. Zatrudnia 175 osób.

 Polho Sp. z o.o., prowadzi działalność związaną z odzyskiem materiałów
paliwowo-energetycznych z osadników mułowych. Zatrudnia 130 osób.

 Spółka

Restrukturyzacji

Kopalń

S.A.

w

Katowicach

Centralny

Zakład

Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch V – Rejon Dębieńsko, przedmiot
działalności – odwadnianie kopalń. Zatrudnia 110 osób.

 Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego prowadzące na terenie
gminy wytwórnię mas bitumicznych. Zatrudnia około 100 osób.
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Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem”, prowadzi działalność handlową

w branŜy spoŜywczej i przemysłowej. Zatrudnia 96 osób.

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy,
realizuje zadania z zakresu usług komunalnych (dostawa wody, oczyszczanie
ścieków). Zatrudnia 93 osoby.

 Firma Produkcyjno – Handlowa „Multipak” Spółka jawna, przedmiotem
działalności jest dystrybucja wędlin. Zatrudnia 85 osób.

 Lesz Sp. z o.o., prowadzi działalność związaną z przetwórstwem mięsnym
i handlem. Zatrudnia 45 osób.

 Zower Sp. z o.o. ze 100% udziałem Elektrowni Rybnik S.A., prowadzi działalność
związaną z odzyskiem węgla z hałd. Zatrudnia 43 osoby.

DuŜymi pracodawcami są równieŜ urzędy, placówki oświatowe, banki itp. dające

łącznie zatrudnienie dla około 1000 osób.

W wyniku likwidacji w 2000 roku KWK „Dębieńsko” gmina utraciła około 2500

miejsc pracy, co znalazło odbicie przede wszystkim we wzroście bezrobocia (stopa
bezrobocia około 20%). Dodatkowo w ostatnich latach nastąpiło ograniczenie
zatrudnienia

aŜ

do

całkowitego

zamknięcia

kolejnych

duŜych

podmiotów

gospodarczych, a mianowicie Zakładów Drobiarskich i Chłodni Składowej. Pozostałe
po

wyŜej

wymienionych

zakładach

obiekty

wymagają

zagospodarowania,

a w przypadku obiektów po zlikwidowanej KWK „Dębieńsko” w większej części

likwidacji. Ponadto problem stanowi dostosowanie obiektów, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza do wymogów unijnych.
Rolnictwo
Obszar Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmuje powierzchnię 11 565

ha, w tym uŜytków rolnych 5 544 ha, co stanowi 48% całej powierzchni gminy.
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Tabela 6. Struktura gruntów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny [ha]

Gmina Miasto Razem

Powierzchnia
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny zabudowy przemysłowej
UŜytki rolne

7713

3852

11565

28

86

114

283

2480

5544

36

266

302

4188

Pozostałe grunty

144

Źródło: Opracowanie własne

652

3064

Lasy i grunty leśne

Grunty w gminnym zasobie
nieruchomości

369

604
47

4792
161

Dobre warunki glebowo – klimatyczne pozwalają rolnikom prowadzić na dobrym

poziomie produkcję rolną. W produkcji roślinnej przewaŜa uprawa zbóŜ, kukurydzy,
ziemniaków, rzepaku.

Tabela 7. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów.
Ogółem
Miasto
Wyszczególnienie
(w %)
(w %)
ZboŜa

84,7

85,7

- mieszanki zboŜowe

6,6

7,7

- podstawowe

Strączkowe jadalne
Ziemniaki

Przemysłowe

- buraki cukrowe
- rzepak i rzepik
Pastewne

Pozostałe

- warzywa gruntowe
- truskawki

55,4
0,0

77,6
0,0

Wieś
(w %)
84,4

49,1
6,2
0,0

8,0

10,0

0,1

0,2

0,1

1,0

1,2

0,9

1,3

1,5

1,3

3,9

3,8
2,3

0,3

0,2
-

2,9

0,9

7,5
5,0

4,9

2,2

0,2

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach wg stanu na dzień 20 maja 2002r.

Natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje produkcja trzody chlewnej, następnie
hodowla bydła opasowego, mlecznego i drobiu.
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Tabela 8. Zwierzęta gospodarskie w gospodarstwach rolnych
Ogółem
Miasto
Wyszczególnienie
(w sztukach)
(w sztukach)
Bydło

424

152

- krowy mleczne

146

53

- krowy

147

Trzoda chlewna

- lochy na chów

53

Kozy

Króliki (samice)
Pnie pszczele

- drób kurzy

93

1 259

227

60

167

58

14

44

50

69

71

135

409

141

268

588 445

61 560

526 885

158

Drób

94

523

206

Konie

272

1 782
119

Owce

Wieś
(w sztukach)

72

586 766

86

61 077

525 689

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach wg stanu na dzień 20 maja 2002r.

Oprócz tradycyjnych gospodarstw rolnych o produkcji wielokierunkowej

istnieją na naszym terenie gospodarstwa prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

DuŜy wpływ na produkcję rolną odgrywa przetwórstwo dla przerobu ziemiopłodów,

które zapewnia odbiór wyprodukowanych przez naszych rolników płodów

i produktów rolnych. Na terenie Gminy i Miasta znajdują się 2 zakłady przetwórstwa

rolno–spoŜywczego, 6 zakładów rzeźniczo-wędliniarskich, 17 piekarń, 4 zakłady

zajmujące się paczkowaniem próŜniowym.

Problemem zarówno gospodarstw indywidualnych jak i wyŜej wymienionych

zakładów jest dostosowanie obiektów i wyposaŜenia do wymogów i standardów Unii
Europejskiej.
z

Słabo

rozwinięta

najpowaŜniejszych

infrastruktura

barier

techniczna

wielofunkcyjnego

na

rozwoju

wsi

stanowi

obszarów

jedną

wiejskich.

Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniŜa standard
Ŝycia i gospodarowania, lecz takŜe decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich
dla inwestorów.
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Walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworzą warunki dla rozwoju rolnictwa

ekologicznego. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem na Ŝywność
ekologiczną rolnictwo takie jest waŜnym czynnikiem zwiększającym zatrudnienie na
wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu.

Krajobraz kulturowy wsi obfituje w liczne zachowane pierwotne, pojedyncze

obiekty o tradycyjnej zabudowie drewnianej, kościoły, kaplice, cmentarze, zespoły

pałacowo-ogrodowe. Ich zachowanie i wykorzystanie stanowi doskonałe narzędzie do

budowania wizerunku obszarów wiejskich i rolniczych na poziomie lokalnym
i regionalnym. Na terenie poszczególnych sołectw znajdują się takŜe obiekty pełniące

funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które wymagają często remontu lub
doposaŜenia, a stanowią waŜny element w rozwoju społeczno-kulturalnym wsi.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego przyczynia się do podkreślania indywidualności
i wyjątkowości poszczególnych obszarów.
Tereny pod inwestycje

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny posiada tereny inwestycyjne

o powierzchni 5,5 ha, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone są pod zabudowę przemysłową. Mogą być wykorzystane:
 pod budowę stacji paliw

 pod budowę obiektów komunikacji samochodowej
 pod budowę hurtowni

 pod budowę obiektów produkcyjnych
 pod budowę obiektów handlowych
 pod budowę obiektów usługowych

Proponowane tereny są częściowo uzbrojone w podstawową infrastrukturę techniczną.

Ponadto gmina posiada w swojej ofercie obiekty do zagospodarowania. Wytypowany

został teren Podstrefy Jastrzębsko-śorskiej w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej o powierzchni 5 ha. Docelowo mogą być tam tworzone nowe podmioty

32

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

gospodarcze korzystające z uprawnień podatkowych, jakie daje połoŜenie zakładu
w specjalnej strefie.

Głównymi atutami Gminy i Miasta przyciągającymi inwestorów są:

 dobre skomunikowanie miasta (drogowe, kolejowe)

 atrakcyjne połoŜenie na trasie projektowanej autostrady A-1 Północ-Południe,
która połączy Gdańsk z Ostrawą, a dalej z południem Europy

 lokalne ulgi dla inwestorów.
Sfera społeczna

Zjawisko bezrobocia
Likwidacja KWK „Dębieńsko” w roku 2000 spowodowała na terenie Gminy

i Miasta Czerwionka – Leszczyny znaczny i wyraźny wzrost bezrobocia (stopa
bezrobocia około 20%). Zamknięcie kopalni pociągnęło za sobą utratę ok. 2500 miejsc

pracy, a dodatkowo upadek wielu firm i zakładów bezpośrednio oraz pośrednio
współpracujących z kopalnią. Pogłębiająca się na rynku pracy nierównowaga pomiędzy

podaŜą pracy, a popytem powiększa poziom bezrobocia, a do grona bezrobotnych rok

rocznie dołączają absolwenci szkół średnich i wyŜszych, poszukujący stałego
zatrudnienia.

Mieszkańcy gminy administracyjnie podlegają pod Powiatowy Urząd Pracy

w Rybniku. Na dzień 23.04.2004r w ewidencji bezrobotnych pozostawało 2 451
mieszkańców gminy. Spośród tej grupy 54% stanowią kobiety (1331 osób), natomiast

46% bezrobotnych (1120 osób) stanowią męŜczyźni. Prawie 9% ogółu (214 osób) to
osoby młode, które w minionym roku ukończyły szkoły, czyli absolwenci.
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Tabela 9. Charakterystyka bezrobotnych (w tym absolwentów) w zaleŜności od poziomu wykształcenia,
przy uwzględnieniu płci zarejestrowanych.
Płeć
w tym
w tym
w tym
Kobiety
MęŜczyźni
Ogółem
absolwenci
absolwenci
Wykształcenie
absolwenci
WyŜsze

36

14

28

16

64

30

Średnie zawodowe

267

64

132

29

339

93

Średnie ogólne

90

25

21

2

111

27

Zawodowe

452

22

512

42

964

64

Podstawowe

486

-

427

-

913

-

1331

125

1120

89

2451

214

RAZEM

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Tabela 10. Charakterystyka bezrobotnych w zaleŜności od wieku.
Płeć
Kobiety
MęŜczyźni
Ogółem
Wiek
18 - 25

435

517

952

36 - 45

334

190

524

26 - 35
46 – 50

powyŜej 50 lat
RAZEM

335

231

144

100

83

82

1331

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

1120

566
244
165

2451

Tabela 11. Charakterystyka bezrobotnych w zaleŜności od okresu rejestracji
Płeć
Kobiety
MęŜczyźni
Ogółem
Okres rejestracji
do 12 miesięcy

551

608

1159

od 24 do 36 miesięcy

169

143

312

1331

1120

od 12 do 24 miesięcy
powyŜej 36 miesięcy
RAZEM

280
331

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

242

127

522
458

2451
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Z powyŜszych danych wynika, iŜ najliczniejszą grupę stanowią osoby

z wykształceniem zawodowym – 39% oraz bezrobotni nieposiadający Ŝadnych

kwalifikacji – 37%. W grupie zarejestrowanych dominują osoby młode, do 25 roku
Ŝycia, które stanowią 39% ogółu bezrobotnych. Kolejną grupą – 23% są osoby młode
w wieku 26-35 lat. Ogólnie osoby młode w wieku do 35 lat stanowią 62% wszystkich

zarejestrowanych. Biorąc pod uwagę okres pozostawania w ewidencji, analiza

wykazała, Ŝe dominują osoby, których okres rejestracji jest krótszy niŜ 12 miesięcy

(47% ogółu bezrobotnych). Natomiast osoby zarejestrowane ponad 3 lata stanowią
19% ogółu. PoniŜej przedstawiono charakterystykę bezrobotnych według zawodów
(wybrano tylko te zawody, które są najliczniej reprezentowane).
Tabela 12. Zawody najliczniej reprezentowane.
Płeć
Kobiety
Wykształcenie
WyŜsze

Średnie

Zawodowe

Zawód

InŜ. budowlany
Sp. ds. marketingu i handlu
Pozostali sp. ds. ekonomicznych
Pedagog
Sp. administracji publicznej
Technik informatyk
Technik rolnik
Technik Ŝywienia i gosp. dom.
Asystent bankowości
Pracownik biurowy
Sprzedawca
Kucharz
Sprzedawca
Rolnik
Krawiec
Monter maszyn

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Liczba
osób
3
8
3
5
3
9
10
15
25
67
18
97
74
36
35
20

MęŜczyźni
Zawód

InŜ. elektronik
Sp. ds. marketingu i handlu
Pozostali sp. ds. ekonomicznych

Liczba
osób
2
6
2

Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik mechanik
Technik informatyk

9
26
15
9

Stolarz
Ślusarz
Górnik
Murarz
Elektromechanik
Mechanik maszyn

53
43
42
38
38
23

Dodatkowym problemem gminy jest fakt, Ŝe ze względu na zazwyczaj bardzo

trudną sytuacje materialną (finansową) wiele osób nie rejestruje się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Rybniku, tłumacząc to zbyt kosztownym dojazdem i brakiem ofert
dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny („regionalizacja ofert

pracy”). Od kilku lat gmina usiłuje łagodzić skutki zaistniałego bezrobocia,
w listopadzie 2003r w Czerwionce – Leszczynach powstało Gminne Centrum

Informacji. Ideą GCI jest bezpośrednia pomoc osobom bezrobotnym i absolwentom

w poszukiwaniu pracy lub rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Centrum
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wyposaŜone jest w 6 stanowisk komputerowych kaŜde z drukarką i niezaleŜnym
dostępem do Internetu. Wszystkie usługi, porady i materiały udzielane są nieodpłatnie.

Centrum oferuje łatwy dostęp przez Internet do ofert pracy na rynku lokalnym,

krajowym i zagranicznym. Dodatkowo raz w tygodniu uaktualniane są bezpośrednie
oferty pracy pozyskiwane na zasadzie współpracy z MłodzieŜowym Biurem Pracy

w Rybniku. Pracownicy nawiązują indywidualne kontakty z pracodawcami z terenu

gminy w celu pozyskiwania informacji o wolnych etatach. Nawiązano współpracę
z Biurem obsługi bezrobotnych dla Knurowa i Gierałtowic, PUP w Rybniku, GCI
w Rybniku w celu wymiany informacji o rynku pracy, doświadczeń itp.

GCI prowadzi zarejestrowaną bazę danych osób poszukujących pracy. Rejestracja jest

dobrowolna, a na podstawie informacji zawartych w ankietach powiadamia się osoby
wyselekcjonowane, których kryteria zawodowe odpowiadają wymaganiom danej
oferty pracy.

Na podstawie „rejestracji odwiedzin” GCI opracowuje statystyki osób korzystających

z centrum. W okresie od 27.11.2004r. do 30.04.2004r. z usług Gminnego Centrum
Informacji skorzystało 906 osób.

Tabela 13. Podział korzystających z usług GCI ze względu na wykształcenie.
Z wykształceniem podstawowym
130
Z wykształceniem zawodowym
187
Z wykształceniem średnim
465
Z wykształceniem wyŜszym
124
RAZEM

906

Wykres osób korzystających z usług GCI z uwzględnieniem
Wy kształcenie
wykształcenia
Wy kształcenie
zawodowe
21%

Wy kształcenie
średnie
51%

wy Ŝsze
14%

Wy kształcenie
podstawowe
14%
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Tabela 14. Podział korzystających z usług GCI na zarejestrowanych
i na nie zarejestrowanych w PUP.
Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

Osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

RAZEM

Tabela 15. Podział korzystających z usług GCI na posiadających
i nie posiadających statusu absolwenta.
Osoby posiadające status absolwenta

424
482

906

249

657

Osoby nie posiadające statusu absolwenta
RAZEM

906
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Tabela 16. Podział odwiedzających
GCI ze względu na płeć.
Kobiety

MęŜczyźni

321

585

Oświata
Na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje 10 przedszkoli, 12 szkół podstawowych,

7 gimnazjów. Obejmują one opieką oraz nauczaniem około 840 przedszkolaków, 3040

uczniów szkół podstawowych oraz 1880 uczniów gimnazjum. Kadra pedagogiczna
liczy 470 nauczycieli oraz 230 pracowników obsługi.

W niektórych budynkach szkolnych funkcjonują zarówno szkoła podstawowa jak

i gimnazjum. KaŜda ze szkół posiada salę gimnastyczną jednak tylko w siedmiu

placówkach sytuacja jest w miarę unormowana. Zajęcia wychowania fizycznego
prowadzone są wspólnie dla uczniów szkoły podstawowej z gimnazjalistami.
Infrastruktura

sportowa

szkół

nie

odpowiada

potrzebom,

w

szczególności

w dzielnicach Leszczyny, Czerwionka i Dębieńsko oraz sołectwach Stanowice,
Palowice i Bełk. W Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 6 prowadzone są klasy

sportowe o profilu piłka noŜna (G-2) i koszykówka (G-6). W obejściu szkół znajdują

się boiska do gier zespołowych oraz bieŜnie. Stan terenów przyszkolnych wymaga

renowacji oraz modernizacji. W szkołach znajdują się pracownie komputerowe
z dostępem do sieci internet. Wykorzystywane są one do przedmiotu Informatyka oraz

zajęć pozalekcyjnych. Brak jest moŜliwości wykorzystania nowoczesnych technologii

do innych przedmiotów z powodu niedostatecznego wyposaŜenia placówek
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w komputery. W placówkach prowadzona jest nauka języków obcych jednak brak jest

przystosowanych pracowni językowych. Szkoła Podstawowa nr 1 oraz częściowo
Szkoły Podstawowe w Szczejkowicach i Palowicach są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,

reszta

placówek

jest

niedostosowana

do

potrzeb

niepełnosprawnych. Obiekty oświatowe wymagają modernizacji a w szczególności
wymiany stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacji zaplecza
kuchennego i stołówek oraz instalacji ciepłowniczych.

Uzupełnieniem placówek oświatowych prowadzonych przez gminę są placówki

prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, a mianowicie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w skład, którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, liceum

profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, policealne studium zawodowe
i zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) im. Wilhelma Szewczyka

 klasa ze zwiększonym wymiarem godzin j. angielskiego (francuskiego)
 klasa ze zwiększonym wymiarem godzin biologii i chemii

 klasa ze zwiększonym wymiarem godzin wychowania fizycznego

 klasa ze zwiększonym wymiarem godzin matematyki i informatyki
Liceum profilowane (3-letnie)

 profil ekonomiczno-administracyjny
 profil usługowo-gospodarczy

 profil zarządzania informacją
Technikum (4-letnie)

 technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego
 technik ochrony środowiska
 technik ekonomista
 technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 elektromechanik
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 stolarz

 sprzedawca lub kucharz małej gastronomii
Policealne Studium Zawodowe (2-letnie)
 technik prac biurowych
 technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (2-letnia)
 murarz

 monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Ponadto w Czerwionce-Leszczynach znajduje się Zespół Szkół Specjalnych oraz
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Zespół Szkól Specjalnych obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzieŜ z terenu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Do dyspozycji wychowanków są: sale do
zajęć rewalidacji indywidualnej, sala do zajęć rehabilitacji ruchowej, sala

gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka i świetlica. Placówka ma bogatą
ofertę zajęć wspierających rozwój dzieci. NaleŜą do nich: zajęcia rewalidacji

indywidualnej, rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne,
elementy hipoterapii, turnusy rehabilitacyjne.
Kultura
Głównym animatorem Ŝycia kulturalnego w Czerwionce-Leszczynach jest

Miejski Ośrodek Kultury, który zaspokaja kulturalne potrzeby mieszkańców Gminy
i Miasta oraz zapewnia rozwój kultury i współtworzy jej wartości we współpracy ze

społecznym ruchem kulturalnym.

Działalność kulturalna MOK-u prowadzona jest w sześciu placówkach - siedzibie

MOK-u i Domu Kultury w Czerwionce, Domu Kultury w Leszczynach, Klubie

MłodzieŜowym w Dębieńsku, Klubie StraŜaka w Bełku i Wiejskim Domu Kultury

w Szczejkowicach. Obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności kulturalnej
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wymagają rozbudowy i modernizacji, a w szczególności w zakresie wymiany okien,

remontów dachów oraz wymianie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych

i

ciepłowniczych.

Placówkom

kulturalnym

brakuje

odpowiedniego

sprzętu

nagłaśniającego oraz specjalistycznego np. do prowadzenia studia nagrań. Zły stan
techniczny sali widowiskowej powoduje ograniczenia w ilości organizacji imprez
kulturalnych takich jak koncerty, widowiska teatralne, festiwale. Parki miejskie,

których administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury, a w których równieŜ odbywają
się imprezy masowe wymagają odbudowy i doposaŜenia celem poprawy ich
funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób w nich przebywających.
Bazę

obiektów

kulturalnych

uzupełnia

sieć

11

placówek

bibliotecznych,

zlokalizowanych na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.
KaŜda z placówek wyposaŜona jest tylko w sprzęt podstawowy tj. regały, lady

biblioteczne, szafki katalogowe, stoliki. Ponadto biblioteka centralna wyposaŜona jest
w komputer. Obiekty, w których mieszczą się placówki biblioteczne wymagają

modernizacji oraz przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak jest komputerów
oraz

systemu

informatycznego

w poszczególnych bibliotekach.

umoŜliwiającego

przegląd

księgozbiorów

W zakresie działalności MOK zajmuje się organizacją konkursów, przeglądów

i festiwali dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Ponadto prowadzone są koła

zainteresowań oraz zespoły śpiewacze, Śląski Kabaret i Kapela kultywujące tradycję

regionalną. Miejski Ośrodek Kultury utrzymuje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem
Pisarzy Polskich, z Gminą Pisarzy Morawsko – Śląskich w Ostrawie, z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach i w Opavie w Republice Czeskiej. Ponadto cyklicznie

organizowane są „Spotkania w Starej Piwnicy” z udziałem poetów, prozaików,

krytyków, historyków literatury oraz tłumaczy z kraju i z zagranicy oraz
przedstawicieli innych dziedzin, sesje popularnonaukowe przy pomocy Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach, prelekcje i spotkania z japońskimi artystami, warsztaty

z kaligrafii japońskiej, rękodzieła artystycznego, organizacja wystaw sztuki japońskiej.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury i sztuki pozwala pręŜnie rozwijać
się Szkole Szermierki Japońskiej KOMEI SEKIGUCHI YUKU w Czerwionce.
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W Czerwionce – Leszczynach aktywnie działają liczne kluby, organizacje
i stowarzyszenia

kulturalne

oraz

zespoły

artystyczne.

Znajduje

to

swoje

odzwierciedlenie w imprezach lokalnych i ponadlokalnych, które są organizowane na
terenie Gminy i Miasta.
Sport
Kultura fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnym świecie, wiąŜe

się nierozerwalnie z ogólnym rozwojem cywilizacji, pozwala na zaspokajanie zarówno

potrzeb indywidualnych, jak i grupowych społeczeństwa. Potrzeby te związane są
z poprawą stanu zdrowia, aktywnym wypoczynkiem i odnową biologiczną,

wychowaniem i rozwojem osobowości młodego pokolenia, a takŜe czynnym i biernym
uczestnictwem w odnoszeniu sukcesów sportowych.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny potrzeby sportowe zaspokaja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz liczne kluby sportowe. MOSiR jest

organizatorem wielu wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz rowerowych.

W okresie zimowym natomiast organizowane są wyjazdy na narty do wielu

atrakcyjnych miejscowości górskich w Polsce, Czechach i Słowacji. MOSiR zarządza
dwoma obiektami sportowo-rekreacyjnymi: krytą pływalnią oraz kąpieliskiem
czynnym w okresie letnim, natomiast brak jest na terenie Gminy i Miasta

pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej. Kryta pływalnia natomiast wymaga
uatrakcyjnienia.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działają następujące kluby
sportowe:

 Klub Sportowy 23 Górnik Czerwionka – trzysekcyjny: sekcja Strzelecka
Kuszników, sekcja szachowa oraz piłki noŜnej, w której zrzeszone są dwie grupy
trampkarzy młodszych, grupa trampkarzy starszych, dwie grupy juniorów oraz
jedna druŜyna dorosła grająca w klasie okręgowej

 Klub Sportowy Piast Leszczyny – dwusekcyjny: sekcja skata oraz piłki noŜnej,

w której zrzeszone są trzy grupy trampkarzy młodszych, jedną grupę trampkarzy
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starszych, dwie grupy trampkarek, dwie druŜyny dorosłe grające w klasie
okręgowej oraz klasie C

 Ludowy Klub Sportowy Bełk – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której zrzeszone są
dwie grupy juniorów oraz dwie druŜyny dorosłe grające w klasie okręgowej oraz
klasie C

 Ludowy Klub Sportowy Czarni Przegędza – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grające
w klasie A

 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grające

w klasie A

 Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grająca w klasie A

 Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grająca
w klasie B

 Ludowy Klub Sportowy Borowik Szczejkowice – jednosekcyjny: piłka noŜna,
w której zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła
grające w klasie A

 Klub Sportowy Płomień Czuchów – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grające

w klasie C

 Ludowy Klub Sportowy Unia KsiąŜenice – jednosekcyjny: piłka noŜna, w której
zrzeszona jest grupa trampkarzy, grupa juniorów oraz druŜyna dorosła grające
w klasie C

 Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów – w klubie działa sekcja piłki
ręcznej, w skład, której wchodzą 4 zespoły młodzieŜowe uczestniczące

w rozgrywkach ligi młodzieŜowej na szczeblu Okręgu Śląskiego z prawem awansu
do Mistrzostw Polski:
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-

-

juniorki – 14 zawodniczek, które startują na szczeblu Okręgowego
Śląskiego

Związku

Piłki

w Mistrzostwach Polski;

Ręcznej,

Makroregionu

Śląskiego

oraz

juniorki młodsze – które startują na szczeblu Okręgowego Śląskiego
Związku Piłki Ręcznej, Makroregionu Śląskiego oraz w Mistrzostwach
Polski;

-

dziewczęta starsze – 12 zawodniczek, które startują na szczeblu

-

dziewczęta młodsze – 12 zawodniczek, które startują na szczeblu

Okręgowego Śląskiego Związku Piłki Ręcznej;

Okręgowego Śląskiego Związku Piłki Ręcznej

 Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko - dwusekcyjny: koszykówki oraz
lekkiej atletyki. Szkoleniem w sekcjach objęte są dzieci klas IV-VI – grupa
szkolenia podstawowego, oraz młodzieŜ klas gimnazjalnych.

 Szkoła Szermierki Japońskiej

 Klub Karate Kyokushin Czerwionka
 Klub Antenka

Kluby sportowe na terenie Gminy i Miasta nie posiadają właściwego zaplecza

sportowego, technicznego oraz socjalno-bytowego. Budynki klubowe jak i stan boisk

pozostawia wiele do Ŝyczenia. Kluby borykają się z niedostatkiem sprzętu sportowego
potrzebnego do przeprowadzania treningów oraz rozgrywania spotkań. Boisko,
którego administratorem jest Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko połoŜone jest

na trasie planowanej autostrady A1. W związku z powyŜszym wymagana będzie
zmiana jego lokalizacji.
Ochrona zdrowia
Usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki

ambulatoryjnej oraz stomatologii z protetyką, na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny świadczą samodzielne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne
gabinety lekarskie i laboratoria analityki medycznej, z których część mieści się na
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terenie przychodni rejonowych i wiejskich ośrodków zdrowia. Z kolei specjalistycznej
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej: dzieciom, młodzieŜy,
rodzicom i nauczycielom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udziela

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Większość z tych placówek funkcjonuje

w oparciu o kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znajdują się następujące podmioty

świadczące usługi z zakresu opieki medycznej:

 NZOZ „PNEUMED” w Czerwionce – poradnia chorób płuc i gruźlicy

 NZOZ „REMEDIUM” w Czerwionce – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

 NZOZ „MEDIPOZ” w Czerwionce i Dębieńsku – poradnia lekarza rodzinnego,
ginekologiczno

–

połoŜnicza,

otolaryngologiczna,

medycyny pracy, pielęgniarska opieka długoterminowa

zdrowia

psychicznego,

 NZOZ „FAMILIA” w Leszczynach – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
 NZOZ „DENS&MED” w Leszczynach – poradnia stomatologiczna

 NZOZ Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy w Leszczynach, KsiąŜenicach i Czuchowie –
poradnia

podstawowej

opieki

laryngologiczna, dermatologiczna

zdrowotnej,

ginekologiczna,

urologiczna,

 NZOZ „SALUS” w Przegędzy – połoŜnicza opieka środowiskowa – rodzinna
i pielęgniarska opieka długoterminowa

 NZOZ „ZDROWIE” w Palowicach – poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
 NZOZ Klaudiusz Orlik w Palowicach – poradnia stomatologiczna
 NZOZ Marcin Reginek w Dębieńsku – poradnia stomatologiczna

 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Czerwionce, Leszczynach i Przegędzy
oraz gabinet stomatologiczny w Bełku

 Laboratorium Analityki Medycznej w Czerwionce

 Grupowa Praktyka Lekarska w Przegędzy, Bełku i Stanowicach
Ponadto na terenie Czerwionki działa Przychodnia Specjalistyczna GZLS Fundacji

„Unia Bracka”. W przychodni tej działają: poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
chirurgii

ogólnej,

chirurgii

urazowo

–

ortopedycznej,

otolaryngologiczna,

okulistyczna, neurologiczna, stomatologiczna, medycyny pracy oraz pracownie RTG,
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USG i rehabilitacji. Pacjenci „Unii Brackiej” mają zapewnioną całodobową opiekę
lekarską w Gliwicach a pacjenci z Palowic i Szczejkowic w śorach. Pozostali

mieszkańcy mogą korzystać z dyŜuru stacjonarnego realizowanego w przychodni
NZOZ „MEDIPOZ” w Czerwionce. W budynku Klubu Sportowego „Górnik”
Czerwionka stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego z pełnym zespołem lekarskim.

Obiekty, w których mieści się większość Niepublicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej, a będące własnością Gminy i Miasta wymagają modernizacji oraz
dostosowania do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa i poprawy ich

funkcjonalności. NZOZ-y borykają się z wysokim stopniem zuŜycia aparatury będącej

na ich wyposaŜeniu lub całkowitym ich brakiem.

Na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje jeszcze wiele gabinetów lekarskich o róŜnym
profilu, działających zarówno w ramach kontraktu, jak i poza kontraktem.

Mimo wielu poradni i gabinetów lekarskich mieszczących się na terenie Gminy
i Miasta brak jest kompleksowej oferty usług medycznych w zakresie niezbędnym dla
ponad 40-tysięcznej aglomeracji.

Z danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej wynika, iŜ ponad 50%

mieszkańców to osoby powyŜej 50 roku Ŝycia. Obserwuje się ogólny wzrost schorzeń
wymagających specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. PoniŜej przedstawiono dane

statystyczne dotyczące śmiertelności oraz hospitalizacji na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny.

Tabela 17. Śmiertelność na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nazwa

Choroby układu krąŜenia
Nowotwory

Zewnętrzne przyczyny
Choroby układu
oddechowego

Choroby układu trawienia
Inne

Źródło: Opracowanie własne

2001

2002

2003

83

105

102

161
34

202
21

188
19

29

20

18

14

13

13

58

40

50
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Tabela 18. Liczba osób hospitalizowanych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2001

Nazwa

Choroby układu krąŜenia
Choroby układu
trawiennego
Nowotwory

Choroby układu moczowo
– płciowego
Choroby układu
oddechowego
Urazy, zatrucia i inne

Choroby układu kostno –
stawowego
Źródło: Opracowanie własne.

2002

2003

975

1023

1146

718

724

805

520

504

521

692

572

659

489

465

453

496

488

581

260

265

261

Z powyŜszych tabel wynika, iŜ obserwuje się ciągły wzrost schorzeń wymagających

specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, szczególnie dla osób w podeszłym wieku oraz
niepełnosprawnych. Pacjenci z niektórymi schorzeniami wymagają kompleksowej
pielęgnacji a część z nich stałej współpracy z terapeutami i rehabilitantami.
Mieszkalnictwo
Warunki mieszkaniowe są głównym czynnikiem decydującym o jakości Ŝycia

mieszkańców. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny warunki te są

zróŜnicowane. Dominująca część mieszkań to zasoby naleŜące do gminy, które
stanowią

łącznie

231

budynków

z

3051

mieszkaniami,

oraz

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Karlik”, która posiada 54 budynki z 2018 mieszkaniami. Łączna

liczba mieszkań w Gminie i Mieście wraz z budownictwem jednorodzinnym wynosi

około 12 750. WyposaŜenie mieszkań w podstawowe urządzenia techniczne
przestawia się następująco:

 sieć wodociągowa – 87% mieszkań
 sieć kanalizacyjna – 71% mieszkań
 sieć gazowa – 35% mieszkań.

Pełne wyposaŜenie posiada znikoma część mieszkań z zasobu gminy oraz większość

mieszkań zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”. Stan techniczny budynków
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naleŜących do gminy jest zły i wymaga remontów w szczególności dachów, instalacji
wewnętrznych, ocieplenia oraz zmiany systemu ogrzewania.

Relatywnie do spadków dochodów ludności i wzrostu bezrobocia rośnie potrzeba

zwiększenia puli lokali socjalnych, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla osób
o niskich dochodach.

Pomoc społeczna
Od szeregu lat systematycznie pogarsza się sytuacja finansowa mieszkańców

gminy, czego odzwierciedleniem jest stale rosnąca liczba osób i rodzin korzystających

z pomocy społecznej. Ilość środowisk (rodzina lub jednoosobowe gospodarstwo

domowe) korzystających z pomocy w poszczególnych latach przedstawia poniŜszy
wykres. Znaczny wzrost dotacji w roku 2002 nastąpił z powodu przyznania duŜych
kwot na posiłki w szkołach.

Ilość środowisk korzystających z pomocy w latach 2000 -2003
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Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy jest w wieku poniŜej
emerytalnego. Głównym powodem zwracania się o pomoc jest bezrobocie. Zaznaczyć

naleŜy, Ŝe mniej niŜ 10% osób nieposiadających zatrudnienia otrzymuje zasiłek dla
bezrobotnych. Dlatego wielu spośród nich trafia po pomoc do Ośrodka Pomocy
Społecznej. W roku 2003 w 896 środowiskach głównym powodem przyznania
pomocy było bezrobocie. Coraz częściej problem braku pracy dotyka więcej niŜ
jednego członka rodziny i bardzo często przekształca się w bezrobocie długotrwałe.
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Spadek dochodów mieszkańców gminy stwarza takŜe potrzebę przyznawania
dodatków mieszkaniowych. Ilości kwotowe przyznanych dodatków przedstawia
wykres. Kwota za rok 2004 jest kwotą prognozowaną.

Ilość ogólnych kwot przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w latach 2000 – 2004
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Bezrobocie powoduje nie tylko uboŜenie społeczeństwa, ale co za tym idzie -

wzrost patologii. Rodziny nie mające zabezpieczonych potrzeb pierwszego rzędu

często nie myślą o potrzebach rzędu wyŜszego. W wielu rodzinach naduŜywanie
alkoholu prowadzi do rozkładu tej rodziny, a nie rzadko alkohol wiąŜe się z przemocą

w rodzinie. Rodziny nie wywiązują się takŜe z obowiązków rodzicielskich względem
dzieci, które z kolei nie widząc prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny
powielają błędy rodziców we własnych rodzinach.

Niedostatek odbija się takŜe na zdrowiu osób nim dotkniętych i to zarówno na zdrowiu
fizycznym jak i psychicznym. W ostatnim roku choroba była powodem przyznania
pomocy w 460 rodzinach, a niepełnosprawność w 269 rodzinach.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
KaŜdego

roku

Rada

Miejska

uchwala

Gminny

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który swoim zakresem obejmuje
działalność profilaktyczną, integrację społeczną osób uzaleŜnionych od alkoholu,

pomoc dzieciom i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność informacyjno edukacyjną obejmującą teren gminy. Środki finansowe na realizację zadań programu
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pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych,
planowanych corocznie w budŜecie gminy.

W ramach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od

alkoholu podejmuje się działania o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

(w tym badania i opinie w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu), działają punkty
konsultacyjne. Rodziny, w których występują problemy alkoholowe mogą skorzystać
z pomocy psychospołecznej i porad prawnych.

Tworzone są programy edukacyjne o róŜnego rodzaju środkach uzaleŜniających,
realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne oraz programy szkolne.
Wspierane są przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i realizowane przez
młodzieŜ, kierowane do grup rówieśniczych. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach

edukacyjnych w zakresie wspierania abstynencyjnych decyzji dziecka związanych
z uŜywaniem substancji psychoaktywnych.

Z pozyskanych środków dofinansowuje się równieŜ szkolenia dla osób zatrudnionych

w placówkach oświatowych, które deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej
z dziećmi lub młodzieŜą. Ponadto gmina organizuje lokalne, a takŜe włącza się

w regionalne i ogólnopolskie imprezy i kampanie edukacyjne związane z profilaktyką
problemów uzaleŜnień.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny działa Towarzystwo

Pomocy im. Św. Brata Alberta słuŜące pomocą osobom bezdomnym oraz prowadzona

przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Powiatowa Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza (typ socjalizacyjno-interwencyjny). Placówka ta zapewnia całodobową
opiekę i wychowanie dzieciom, które z róŜnych przyczyn znalazły się w sytuacji

kryzysowej i są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej. Obecnie
w placówce przebywa 24 wychowanków w wieku od 6 do 18 lat. Tak jak wszystkie

inne dzieci uczęszczają one do pobliskich szkół. Opiekę nad dziećmi sprawuje

12 wychowawców, w tym pedagog i psycholog, którzy starają się stworzyć

podopiecznym prawdziwą rodzinną atmosferę i dbają o ich rozwój intelektualny. Na
terenie PPOW w Czerwionce działa ponadto Ośrodek Interwencji Kryzysowej słuŜący
pomocą dla osób „w kryzysie”.
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Grupy społeczne wymagające wsparcia
1. Osoby bezrobotne , a w szczególności:

 bezrobotni do 25 roku Ŝycia oraz absolwenci do 27 roku Ŝycia
 długotrwale bezrobotni

 bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, samotni wychowujący dzieci do 7
roku Ŝycia oraz niepełnosprawni.

2. Osoby uzaleŜnione od alkoholu oraz innych środków odurzających
3. Rodziny, w których występują problemy alkoholowe
4. Ofiary przemocy i rozpadu w rodzinie

5. Dzieci i młodzieŜ uwikłana w zjawiska patologiczne (alkoholizm, narkomania,
prostytucja, subkultury młodzieŜowe itp.)

6. Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna

7. Osoby w wieku podeszłym, niepełnosprawnym oraz schorowane wymagające
specjalistycznej opieki medycznej i pielęgnacji w tym opieki całodobowej

8. Osoby bezdomne

9. Dzieci i młodzieŜ wymagająca wsparcia materialnego związanego z kształceniem i
rozwijaniem swoich umiejętności

10. Dzieci i młodzieŜ szczególnie uzdolniona

11. Osoby opuszczające zakłady penitencjarne.
Bezpieczeństwo
Analiza stanu bezpieczeństwa i uzyskane efekty na przekroju kilku ostatnich lat

pozwalają stwierdzić, Ŝe na terenie Gminy i Miasta Czerwionka– Leszczyny udało się
ograniczyć ogólną liczbę dokonywanych przestępstw.
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+Liczba przestępstw stwierdzonych na przestrzeni lat 2000 - 2003
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Największe spadki zanotowano w kategoriach kradzieŜy mienia i kradzieŜy
z włamaniem. W kategoriach przestępstw z rozbojem, bójek i pobić oraz uszkodzeń
ciała zagroŜenie utrzymuje się na podobnym poziomie z lat poprzednich.

Do czynników, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie podległym

Komisariatowi Policji w Czerwionce – Leszczynach i w dalszym ciągu mogą

determinować wzrost zagroŜenia przestępczością czy zjawiskami patologicznymi
naleŜy zaliczyć w głównej mierze:

 brak wystarczającej ilości miejsc na rynku pracy, nie tylko w regionie, ale na
obszarze całego województwa, co powoduje narastające zuboŜenie społeczeństwa

 brak moŜliwości podjęcia pracy zawodowej przez młodzieŜ po ukończeniu szkół,
a tym samym pozostawienie tej grupy w tzw. stanie bezczynności i bezradności, co

w konsekwencji ma zasadniczy wpływ na przyszłość młodych ludzi (brak
perspektyw na załoŜenie rodziny, osiągnięcia stabilizacji Ŝyciowej i materialnej)

 zła kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych obecnie

prosperujących co ma wpływ na nie przestrzeganie lub omijanie przepisów prawa
pracy przez pracodawców w stosunku do pracowników

 brak alternatywnych rozwiązań wypełnienia wolnego czasu dla młodzieŜy ma
wpływ bardzo często na uwikłanie tej grupy w zjawiska patologiczne takie jak:
alkoholizm, narkomania, prostytucja, subkultury młodzieŜowe

 zjawiska patologiczne dające podłoŜe do dysfunkcjonowania środowiska
rodzinnego: przemoc w rodzinie, rozpad rodziny.
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Ochrona przeciwpoŜarowa i zdarzenia nadzwyczajne
Zabezpieczenie ludności i mienia Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

w zakresie przeciwpoŜarowym i przed innymi klęskami Ŝywiołowymi leŜy w gestii

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Zadania realizowane są

siłami Obrony Cywilnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych pod fachowym nadzorem
Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rybniku – Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego.

Na terenie naszej Gminy działa 20 formacji Obrony Cywilnej liczące 160 ludzi
w miejscowych zakładach pracy i jednostkach OSP. Są to słuŜby ratownictwa:

ogólnego, komunalnego, wodno-kanalizacyjnego i chemicznego oraz wykrywania

i alarmowania. Te formacje przewidziane są do wykorzystania w przypadkach
szczególnego zagroŜenia np. terrorystycznego.

Na co dzień wykorzystywane są Ochotnicze StraŜe PoŜarne w liczbie 10-ciu

zlokalizowane w prawie wszystkich dzielnicach i sołectwach. Wszystkie wyposaŜone
są w samochody poŜarnicze róŜnego rodzaju, motopompy i podstawowy sprzęt

ratowniczo – gaśniczy. Członkowie OSP, w liczbie ok. 350, posiadają niezbędne

przeszkolenie podstawowe i w wielu wypadkach specjalistyczne – mechaników,
kierowców, operatorów sprzętu, obsługi pił itp. Przy większości OSP działają
MłodzieŜowe DruŜyny PoŜarnicze będące gwarancją ciągłości kadr.

Obawy budzi nie tyle jakość sprzętu OSP, dbających bardzo o to, czym dysponują,
lecz jego wiek. W Gminie znajduje się12 samochodów poŜarniczych: 2 cięŜkie,

5 średnich oraz 5 lekkich, przystosowanych na bazie „śuka”. Samochody cięŜkie mają
beczki o pojemności 6 tys. litrów a średnie o pojemności 2,5 tys. litrów. Ilość
beczkowozów jest w zasadzie wystarczająca, jednak są one juŜ zbyt długo

uŜytkowane. „śuki” pochodzą z lat 1972 – 1986 i w zasadzie wszystkie muszą zostać

wymienione w ciągu najbliŜszych 2-3 lat. Podobnie 4 samochody średnie i cięŜkie,

mające od 23 do18 lat, naleŜy wymienić. Z podstawowego sprzętu poŜarniczego
„odmłodzenia” wymagają szczególnie motopompy z przełomu lat 50 i 60, które
funkcjonują tylko dzięki ogromnej pomysłowości i zaangaŜowaniu ochotników.
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Takich motopomp jest 5 a kolejnych 6 liczy sobie takŜe ponad 20 lat. Podobnie ma się
sytuacja z pozostałym sprzętem.

Pomimo tego nasze jednostki nalezą do najlepszych w powiecie, a OSP Czerwionka
i Leszczyny są najczęściej wykorzystywane w rejonie – po ponad 100 wyjazdów
rocznie. Te dwie jednostki oraz OSP Dębieńsko Wielkie naleŜą do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego a wraz z pozostałymi funkcjonują w ramach

Rybnickiej Kompanii Odwodowej.

Organizacje pozarządowe
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. gen. Walerego Wróblewskiego
(Stowarzyszenie).

ZHP jest stowarzyszeniem wychowawczym dzieci i młodzieŜy, działającym takŜe
w sferach kultury, kultury fizycznej, wychowania gospodarczego, ochrony

środowiska, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Prowadzi takŜe regularną pracę
związaną z wsparciem i wyrównywaniem szans dziecka wiejskiego. Program pracy

organizowanej przez ZHP (bez względu na to, czy uczestnikami są członkowie ZHP
czy teŜ nie) opiera się na normach moralnych, celach i załoŜeniach zawartych
w Statucie ZHP. Przez swą działalność ZHP przygotowuje młodych ludzi do

samodzielnego, wszechstronnego rozwoju w aspekcie aktywnej obecności w Ŝyciu
społeczno-gospodarczym kraju oraz zapewnia nabywanie umiejętności efektywnego

współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich oraz podejmowania
indywidualnych i grupowych decyzji.

Kadra instruktorska, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, posiada
kwalifikacje wymagane do pracy z dziećmi i młodzieŜą.
Fundusz Lokalny „RamŜa” (Fundacja)

Fundusz jest pozarządową, apolityczną i niezaleŜną organizacją charytatywną
działającą od kwietnia 2002 roku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

oraz powiatu rybnickiego. Fundusz naleŜy do sieci Lokalnych Organizacji
Filantropijnych w Polsce, których działania koordynuje i wspiera finansowo Akademia
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Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem funduszu jest koordynowanie działalności
dobroczynnej na rzecz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, gromadzenie, pozyskiwanie i efektywne pomnaŜanie środków
finansowych oraz przeznaczanie ich na cele dobroczynne i społeczne.

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny”

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności propagowanie twórczości muzycznej
w środowisku gminy, wspieranie amatorskiego, społecznego ruchu muzycznego.

Stowarzyszenie podejmuje działania wychowawcze słuŜące muzycznemu rozwojowi
dzieci i młodzieŜy szkolnej oraz kształtowaniu wśród nich postaw aktywności

społecznej. Ponadto inicjuje i organizuje festyny, koncerty, festiwale oraz inne formy
kulturalnego spędzania wolnego czasu w miejscowym środowisku.
Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny

Stowarzyszenie funkcjonuje od czerwca 2001 roku. Celami stowarzyszenia są:

integrowanie społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kształtowanie

postaw

obywatelskich,

propagowanie

idei

samorządności

w społeczeństwie,

wspieranie rozwoju edukacji regionalnej, wspomaganie działalności kulturalnej,

oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, promocja Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, promowanie ludzi odnoszących sukcesy w róŜnych dziedzinach,

działających na rzecz lokalnej społeczności, promowanie zrównowaŜonego rozwoju

terenów wiejskich, inicjowanie i popieranie działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego,

współdziałanie

z inwestorami

na

rzecz

pobudzenia

gospodarczego Gminy i Miasta oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

rozwoju

Ponadto na terenie Gminy i Miasta zarejestrowane są następujące stowarzyszenia:


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej



Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Marianna”





Stowarzyszenie Artystyczno – Muzyczne Czerwionka-Leszczyny
Stowarzyszenie „Wspólnota” Czerwionka-Leszczyny
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Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny przyczyniają się, między innymi do wzmocnienia więzi wewnętrznej
wspólnoty

lokalnej,

poprawy

jakości

Ŝycia

społeczności,

pomagają

w minimalizowaniu skutków zaistniałego bezrobocia oraz zwiększają zaangaŜowanie
mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno – gospodarczy Czerwionki –
Leszczyn poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.
Społeczeństwo informacyjne
Obecnie telefon stacjonarny posiada około 70% gospodarstw domowych, co

odpowiada liczbie 12 000 numerów. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp

do sieci internet, poprzez wydzwaniany dostęp do internetu analogiczny lub cyfrowy
oraz poprzez drogę radiową. Ograniczenia w tym zakresie związane są przede
wszystkim z kosztem dostępu lub teŜ nieopłacalnością rozbudowy sieci na terenach

wiejskich ze względu na małą ilość odbiorców. Internet jest najsilniejszym narzędziem
słuŜącym redukowaniu zróŜnicowań w dostępie do informacji i bezpiecznych usług
elektronicznych. Dlatego teŜ rozwój tej infrastruktury wpłynie na podwyŜszenie
jakości Ŝycia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji oraz

zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, łatwiejszy
dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak i na zwiększenie
atrakcyjności lokalizowania róŜnego typu działalności gospodarczej.

W listopadzie 2003 roku uruchomione zostało Gminne Centrum Informacji w ramach

Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. UmoŜliwiło to

mieszkańcom Gminy i Miasta stały dostęp do szerokiego zakresu informacji z zakresu
rynku pracy i nauki.

Problemem jest brak publicznych punktów dostępu do internetu np. w bibliotekach
publicznych, szkołach, świetlicach środowiskowych czy w domach kultury.
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Współpraca z zagranicą
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny postanowiła nawiązać oficjalne stosunki

miast zaprzyjaźnionych, kierując się wolą umacniania wzajemnego zrozumienia
i przyjaźni z Miastem Jēkabpils Republika Łotewska.

W celu pogłębiania partnerskich stosunków między mieszkańcami obydwu miast, obie
strony uzgodniły, Ŝe będą rozwijać wymianę i współpracę na zasadach równości
i wzajemnych korzyści w dziedzinach: kultury, oświaty, gospodarki i innych, wnosząc
poŜyteczny wkład w pomyślny rozwój obu stron.

Zamierzamy nawiązać współpracę równieŜ z miastami: francuskim i niemieckim.

Efektem aktywnej współpracy będzie promocja Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na zewnątrz, przyczyni się do stworzenia pozytywnego wizerunku
i podniesienia atrakcyjności naszego terenu.
Finanse
Na dochody Gminy i Miasta składają się podatki i opłaty, dochody z majątku,

subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na
dofinansowanie zadań własnych.

Tabela 19. Dochody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg źródła ich pochodzenia

Wyszczególnienie

DOCHODY OGÓŁEM

RAZEM DOCHODY WŁASNE
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Dochody z majątku

w tym: sprzedaŜ majątku

Podatek od nieruchomości

Opłata skarbowa

Podatek od środków transportowych
Pozostałe dochody

2000

2001

2002

2003

(w złotych)

(w złotych)

(w złotych)

(w złotych)

26 312 072

33 118 305

28 749 362

26 390 571

43 687 054

51 189 795

49 150 358

47 265 300

52 079

62 096

54 328

124 603

12 060 368

14 030 276

13 230 914

10 550 760

599 372

1 169 305

1 059 543

1 028 707

799 647

1 760 929

3 182 208

7 229 594

10 485 027

7 156 469

342 201

453 112

493 412

703 268

5 124 915

166 123

6 160 742

111 548

4 520 483

3 330 621
8 128 027
124 222
525 558

3 606 780
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DOTACJE CELOWE I ŚRODKI
POZABUDśETOWE
z tego: na zadania z zakresu
administracji rządowej

3 749 498

2 832 646

4 007 897

3 676 086

2 227 667

2 217 645

2 810 980

2 462 084

1 236 566

511 808

940 349

585 791

994

1 498

3 989

2 000

na zadania realizowane na podstawie
porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego

0

0

0

0

135 261

36 124

0

10 207

Otrzymane ze źródeł pozabudŜetowych

0

149 010

0

65 571

0

0

13 625 484

15 238 844

16 393 099

17 198 643

11 673 872

12 985 522

14 293 320

15 182 164

1 892 376

2 204 902

2 078 193

1 982 427

w tym: inwestycyjne

na zadania własne

w tym: inwestycyjne

na zadania realizowane na podstawie
porozumienia organami administracji
rządowej
w tym: inwestycyjne

w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne

SUBWENCJA OGÓLNA
z tego:
część oświatowa

część podstawowa

część rekompensująca

0

0

288 000

0

0

2 125

59 236

48 420

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów Gminy i Miasta

0

123 157

252 579

181 587

21 586

0
0

616 004

489 060

29 052

Struktura dochodów w latach 2000 – 2003 wskazuje, Ŝe zadania jednostki finansowane

były średnio w prawie 60% poprzez dochody własne, tj. głównie poprzez wpływy
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z podatku od
nieruchomości.

Struktura wydatków Gminy i Miasta przedstawia się następująco:

Tabela 20. Wydatki Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM
z tego:
wydatki majątkowe

2000

(w złotych)

2001

(w złotych)

2002

(w złotych)

2003

(w złotych)

43 620 505

50 762 990

52 475 529

54 881 024

1 604 300

3 727 327

4 536 307

7 518 255
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wydatki bieŜące

z tego:
wydatki na wynagrodzenia
dotacje

wydatki na obsługę długu

wydatki z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
pozostałe wydatki

42 016 205

47 035 663

47 939 222

47 362 769

21 315 410

23 263 502

23 153 814

24 712 436

992 427

840 697

947 505

671 383

6 023 349
0

13 685 019

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów Gminy i Miasta

5 840 173
0

17 091 291

6 047 472
0

17 790 431

5 881 905
0

16 097 045

W roku 2000 i 2001 Gmina i Miasto wypracowało nadwyŜki natomiast w dwóch
kolejnych latach deficyt budŜetowy.

Dla potrzeb oceny siły finansowej jednostki samorządu terytorialnego stosuje się

kategorię „wolnych środków”, która obejmuje dochody ogółem pomniejszone
o dotacje na inwestycje oraz o wydatki bieŜące (bez wydatków na obsługę długu
i wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji).

Wysokość wolnych środków wskazuje na zdolność do regulowania zobowiązań

wynikających z zaciągniętych kredytów i poŜyczek, a więc do spłaty rat kapitałowych
i odsetek, a takŜe na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji. Dane o
poziomie wolnych środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 20002003 przedstawia poniŜsze zestawienie.

Tabela 21. Poziom wolnych środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Lp.

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

1.

Dochody ogółem

43 687 054

51 189 795

49 150 358

47 265 300

3.

Wydatki bieŜące

42 016 205

47 035 663

47 939 222

47 362 769

Wolne środki [1-2-3+4]

2 375 276

4 992 704

1 853 897

84 854

2.
4.
5.

Dotacje na inwestycje
Wydatki na obsługę długu

288 000
992 427

Źródło: Sprawozdania z wykonania budŜetów Gminy i Miasta

2 125

840 697

304 744

947 505

489 060

671 383

W latach 2000-2003 poziom wolnych środków kształtował się na poziomie od około

0,1 mln zł do 5,0 mln zł.
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4. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze
1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w tym szukanie alternatywnych źródeł
dostawy wody:
Projekty:

 Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

 Kanalizacja sanitarna dla sołectw Bełk i Palowice

 Kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego w Czerwionce
 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Czerwionka
 Kanalizacja sanitarna w Stanowicach

 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Czuchów

 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Dębieńsko
 Kanalizacja sanitarna w Szczejkowicach
 Kanalizacja sanitarna w KsiąŜenicach
 Kanalizacja sanitarna w Przegędzy

 Kanalizacja sanitarna w Dzielnicy Leszczyny

 Kanalizacja sanitarna dla osiedla Karolinka w Czerwionce
 Budowa wodociągu w Czuchowie

 Wymiana wodociągów z rur azbestowo – cementowych i Ŝeliwnych
(około 220 km na kwotę ok. 35 mln. zł)

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Palowicach

 Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody z KWK „Dębieńsko”
z dobudową sieci wodociągowej (około 6,3 km na kwotę około 4 mln zł)

 Przejęcie Stacji Uzdatniania Wody w Bełku – przebudowa i budowa
sieci wodociągowej (długości około 8 km na kwotę około 5 mln. zł)

 Odwodnienie ulicy Powstańców w Przegędzy

 Budowa kanalizacji deszczowej (około 70 km)

 Uzbrojenie terenów mieszkaniowych pod zabudowę zorganizowaną

w podstawową infrastrukturę techniczną (wodociągi ok. 15 km,
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kanalizacja sanitarna ok. 8 km, kanalizacja deszczowa ok. 9 km o łącznej
wartości 14,6 mln. zł)

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych na skutek działalności przemysłowej
w tym górnictwa.
Projekty:

 Budowa centrum rekreacyjno – sportowego na terenach pokopalnianych
 Rekultywacja byłego gminnego składowiska odpadów komunalnych

3. Regulacja stosunków wodnych rzek i potoków w tym regulacja rzeki Bierawki
Projekty:

 Regulacja rzeki Bierawki

 Odbudowa zbiornika Tama
4. Odbudowa urządzeń melioracyjnych i drenarskich
Projekty:

 Odbudowa rowów melioracyjnych
 Odbudowa sieci drenarskich

 Odbudowa i modernizacja przepustów
5. Utrzymanie, przebudowa i budowa zieleni urządzonej w ramach istniejących
i projektowanych obiektów turystyczno – sportowych i rekreacyjno –
wypoczynkowych
Projekty:

 Ochrona i pielęgnacja zabytkowej zieleni parkowej – Park Leszczyny,
Czerwionka, Palowice, Czuchów

 Renowacja parku przy ul. Sportowej oraz parku im. Piotra Furgoła
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 Uatrakcyjnienie terenów zielonych: Stawy Łańcuchowe, zbiornik Tama
6. Poszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i objęcie nim wszystkich
mieszkańców.
Projekty:

 Budowa stacji wstępnej segregacji odpadów selektywnie gromadzonych

7. Objęcie całości wytworzonych odpadów komunalnych wywozem, w tym
likwidacja „dzikich wysypisk”
Projekty:

 Zakup środków transportu do wywozu odpadów komunalnych.

8. Wyeliminowanie niekontrolowanego pozbywania się odpadów niebezpiecznych.
Projekty:

 Budowa punktu odbioru odpadów niebezpiecznych

9. Likwidacja niskiej emisji szczególnie na terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej
z uwzględnieniem termomodernizacji budynków.
Projekty:

 Likwidacja ogrzewania piecowego w Leszczynach

 Likwidacja ogrzewania piecowego w Czerwionce – „Familoki”
 Przebudowa źródeł ciepła w obiektach uŜyteczności publicznej

 Termomodernizacja i izolacja przeciwwilgociowa budynku MOK
w Czerwionce

 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Leszczynach
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dębieńsku
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10. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych.
Projekty:

 Ul. Kolejowa w Czerwionce

 Ciąg pieszo-jezdny przy ul. Parkowej w Czerwionce
 Ul. Działkowców – boczna w Czerwionce
 Ul. Ligonia w Leszczynach

 Ul. Brzozowa w Leszczynach

 Ul. Rybnicka – boczna w Leszczynach
 Ul. Ks. Musiała w Leszczynach

 Ul. Powstańców w Leszczynach

 Ul. Szyb Zachodni w Czuchowie
 Ul. Kołłątaja w Dębieńsku
 Ul. Grabowa w Dębieńsku

 Ul. Markwioka i Olchowa w Dębieńsku
 Ul. Klimka – boczna w KsiąŜenicach

 Ul. Leśna w KsiąŜenicach

 Ul. Słoneczna w KsiąŜenicach

 Ul. Woszczycka w Palowicach
 Ul. Polna w Przegędzy

 Ul. Wiejska w Szczejkowicach

 Ul. Bełkowska w Szczejkowicach

 Koncepcja zmiany organizacji ruchu dla komunikacji zbiorowej na
terenie Dzielnicy Leszczyny Osiedle

 Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozy wraz z budową chodników
i odwodnieniem w KsiąŜenicach

 Przebudowa nawierzchni ulic Nad Potokiem i Łąkowej w KsiąŜenicach

 Przebudowa nawierzchni ulicy Szczejkowickiej z odwodnieniem
w Bełku

 Przebudowa

nawierzchni

z odwodnieniem w Bełku

ulic

Piasta,

Ogródki

i

Nalepy
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 Kontynuacja przebudowy ulicy Kamieńskiej w Przegędzy
 Przebudowa ciągu ulic Leśna – 1 Maja w Stanowicach

 Kontynuacja przebudowy ul. Leśnej w Szczejkowicach

 Przebudowa nawierzchni ul. Dalekiej w Szczejkowicach

 Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Szczejkowicach

 Przebudowa nawierzchni ul. Wolności z wykonaniem odwodnienia
w Czerwionce

 Kontynuacja przebudowy nawierzchni ul. Cichej z odwodnieniem
w Dębieńsku

 Przebudowa nawierzchni ulic Biernota i Partyzantów w Dębieńsku
 Przebudowa nawierzchni ul. Malczyka w Dębieńsku

 Przebudowa nawierzchni ulic Nowa, Słoneczna, Zielona w Czuchowie
 Przebudowa nawierzchni ul. Folwarcznej z Graniczną w Czuchowie
 Przebudowa nawierzchni ulic Pierchały, Błękitnej w Leszczynach

 Przebudowa nawierzchni ulic bocznych od ulicy Ks. Pojdy tj. Odległa,
Rogowa, Jasna, Słowiańska.

 Budowa ul. Szkolnej – bocznej w sołectwie Stanowice

 Przebudowa ciągu ulic Morcinka, Broniewskiego i Dworcowej w
Leszczynach

 Przebudowa ciągu ulic Lipowa, Reja i Gwarków w Czerwionce
 Przebudowa ulicy Wiejskiej z odwodnieniem w Palowicach
11. Modernizacja układów komunikacyjnych
Projekty:

 Przebudowa

nawierzchni

ciągu

ulic

Odrodzenia

w

Dębieńsku

i Gliwickiej – bocznej w Czuchowie w celu połączenia Dębieńska z DW
924 w kierunku Knurowa

 Przebudowa nawierzchni ciągu ulic Szerokiej w Palowicach i Granicznej

w Bełku jako połączenie obu sołectw a dodatkowo między drogą
dojazdową do DK 93 a DW 925
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 Przebudowa nawierzchni ul. śorskiej w Leszczynach jako połączenie
komunikacyjne między Leszczynami a Stanowicami

 Przebudowa nawierzchni ul. Woszczyckiej w Palowicach jako
połączenie do DK 93

 Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej w Leszczynach jako połączenie
komunikacyjne między Leszczynami a Przegędzą

 Modernizacja istniejących i budowa nowych ścieŜek rowerowych
 Budowa chodników

 Budowa i przebudowa zatok przystankowych
 Przebudowa skrzyŜowań

 Budowa centralnego przystanku w Leszczynach
 Budowa sygnalizacji świetlnej.

 Przebudowa nawierzchni ul. Bełkowskiej – utworzenie połączenia
między Dębieńskiem a Bełkiem

 Przebudowa

nawierzchni

ul.

Zabrzańskiej

jako

połączenie

komunikacyjne Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z Gminą
Ornontowice i Miastem Orzesze

 Przebudowa nawierzchni ulic Dębowa – Publiczna jako połączenie
komunikacyjne do DK 93

 Przebudowa nawierzchni ul. Klimka w KsiąŜenicach jako połączenie
z Miastem Rybnik

 Przebudowa nawierzchni ul. Wiejskiej w Palowicach jako połączenia
z Miastem Orzesze

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie ulic, parków, skwerów
w tym miejsc zagroŜonych patologiami społecznymi.
Projekty:

 Wymiana lamp na oprawy energooszczędne
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 Doświetlenia ulic, parków, skwerów i miejsc zagroŜonych patologiami
społecznymi.

13. Uzbrojenie i przebudowa infrastruktury w rejonach przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
Projekty:

 Przebudowa sieci n/n oraz budowa stacji transformatorowych

14. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Projekty:

 Przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu
dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów

 Budowa lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci

 Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w bibliotekach,
domach kultury, świetlicach

 Budowa lokalnych i regionalnych systemów transmisji danych.
15. Rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów wpisanych w rejestr zabytków w tym
starej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Projekty:

 Rewaloryzacja
Czerwionka

zameczków:

Palowice,

Leszczyny,

Czuchów,

 Rewaloryzacja osiedla „Familoki”
16. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i miejscowych dla zagospodarowania
terenu Podstrefy KSSE, terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania

przestrzennego pod działalność gospodarczą w tym zlikwidowanych zakładów
pracy.
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Projekty:

 Realizacja centrum administracyjno – handlowo – usługowego
w Czerwionce

 Realizacja centrum administracyjno – handlowo – usługowego
w Leszczynach

 Przebudowa infrastruktury Centrum Czerwionki

 Stworzenie systemu ulg dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy

 Uzbrojenie terenów w podstawową infrastrukturę techniczną.
17. Aktywizacja gospodarcza terenów wokół dwóch zjazdów w Bełku i Dębieńsku
projektowanej autostrady A1
Projekty:

 Budowa dróg dojazdowych do zjazdu z autostrady A1 w Bełku

 Budowa dróg dojazdowych do zjazdu z autostrady A1 w Dębieńsku
 Scalanie terenów, wykup, sprzedaŜ.

18. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do ich
rozwoju

Projekty:

 Budowa targowiska w Czerwionce

 Uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną terenów w Bełku
i Dębieńsku

Projekty Przedsiębiorców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
związane z:

 utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa
 rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej
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 unowocześnieniem

wyposaŜenia

działalności gospodarczej firmy,

niezbędnego

do

prowadzenia

 modernizacją środków produkcji.
19. Modernizacja i unowocześnianie istniejących gospodarstw rolnych oraz tworzenie
warunków do powstania nowych ukierunkowanych w szczególności na produkcję
zdrowej Ŝywności.

Projekty rolników z terenu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny polegające
na:

 Modernizacji i unowocześnianiu istniejących gospodarstw rolnych
 Szukaniu nowych rynków zbytu

 Ukierunkowaniu rolnictwa na produkcję zdrowej Ŝywności.
20. Rozwój agroturystyki
Projekty rolników tworzących gospodarstwa agroturystyczne
21. Rozwój usług, obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno – spoŜywczego opartego
o lokalną bazę surowcową.

Projekty przedsiębiorców z zakresu obsługi rolnictwa oraz przetwórstwa rolno –
spoŜywczego.

22. Poprawa bazy oświatowej w tym wyposaŜenia:
Projekty:

 Remonty i modernizacje budynków przedszkoli, szkół i gimnazjów
w tym likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

 Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówek
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 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stanowicach
 Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach

 Zagospodarowanie terenów wokół obiektów oświatowych: ogródki
przyszkolne, place zabaw, boiska do róŜnych dyscyplin sportu,
miasteczko ruchu drogowego

 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach.
 Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 4

 Sala gimnastyczna w SP 8 w Dębieńsku

 Sala gimnastyczna w Gimnazjum w Bełku
 Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 3
 WyposaŜenie
dydaktyczne

placówek

oświatowych

w

nowoczesne

pomoce

 Rozwój pracowni komputerowych
23. Modernizacja i doposaŜenie placówek kultury w tym bibliotek
Projekty:

 Wykonanie nowej muszli koncertowej wraz z widownią w Parku
im. Furgoła

 Remont z rozbudową widowni w muszli koncertowej w Parku Miejskim
w dzielnicy Leszczyny

 Wymiana okien i remont dachu w WDK Szczejkowice

 Zakup nowego nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez plenerowych
 DoposaŜenie w sprzęt specjalistyczny studia nagrań dźwiękowych

 Przystosowanie placówek bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych

 Tworzenie komputerowych baz danych woluminów ksiąŜkowych
w bibliotekach

 Modernizacja wypoŜyczalni ksiąŜek i czytelni.
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24. Poprawa bazy sportowej
Projekty:

 Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czerwionce

 Budowa nowego budynku Klubowego Piast Leszczyny

 Renowacja płyty boiska ( sztuczna nawierzchnia) w KS Piast Leszczyny
 Budowa nowego boiska treningowego w KS Piast Leszczyny
 Instalacja

systemu

nagłośniającego

z komputerem w KS Piast Leszczyny

oraz

monitorującego

wraz

 Zakup sprzętu technicznego potrzebnego do utrzymania obiektu w KS
Piast Leszczyny

 Budynek zaplecza dla Klubu Sportowego Piast

 Modernizacja budynku KS 23 Górnik Czerwionka: renowacja elewacji,
wymiana okien, remont szatni i sanitariatów, wymiana instalacji c.o.

 Renowacja płyty głównej boiska KS 23 Górnik Czerwionka
 Remont trybun w KS 23 Górnik Czerwionka

 Wymiana ogrodzenia w KS 23 Górnik Czerwionka

 Budowa nowego boiska treningowego w KS 23 Górnik Czerwionka
 Modernizacja budynku LKS Ruch Stanowice

 Budowa ogrodzenia boiska w LKS Ruch Stanowice

 Remont trybun: utwardzenie stopki trybuny, częściowe zadaszenie
w LKS Ruch Stanowice

 Budowa nowego boiska treningowego w LKS Stanowice

 Budowa nowego pomieszczenia socjalnego w LKS Stanowice
 Zakup minibusa dla UKS Zryw Dębieńsko

 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy UKS Zryw Dębieńsko

 Budowa ośrodka rekreacyjno – sportowego przy LKS Borowik
Szczejkowice

 Budowa nowego obiektu sportowego dla LKS Dąb w Dębieńsku
 Rozbudowa obiektu sportowego KS Płomień Czuchów

 Budowa boiska treningowego dla KS Płomień Czuchów
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 Budowa ogrodzenia boiska KS Płomień Czuchów

 Renowacja płyty głównej boiska KS Płomień Czuchów
 Renowacja płyty głównej boiska LKS Orzeł Palowice

 Budowa nowego boiska treningowego dla LKS Orzeł Palowice

 Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu LKS Orzeł Palowice
 Remont ogrodzenia boiska w LKS Orzeł Palowice

 Renowacja płyty głównej boiska LKS Czarni Przegędza

 Remont trybun i budowa ogrodzenia płyty boiska w LKS Czarni
Przegędza

 Instalacja systemu nagłośniającego i wymiana instalacji elektrycznej
w LKS Czarni Przegędza

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownice) LKS Czarni
Przegędza

25. Dostosowanie do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa oraz
poprawa funkcjonalności obiektów słuŜby zdrowia ( w tym wyposaŜenie).
Projekty:

 Modernizacja budynku mieszczącego Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stanowicach

 Modernizacja budynku w Czerwionce, w którym świadczy usługi
medyczne kilka podmiotów (adaptacja pomieszczeń dla potrzeb fizyko
i kinezyterapii, przebudowa dźwigu osobowego, modernizacja instalacji
c.o. i c.w.u. i wodno-kanalizacyjnej)

 Budowa dźwigu osobowego dla potrzeb funkcjonowania budynku przy
ulicy

3-go

Maja

rehabilitacyjnych itp.

na

świadczenie

usług

pielęgnacyjnych,

 Dostosowanie budynku w Przegędzy, w którym świadczone są usługi
medyczne dla potrzeb niepełnosprawnych
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 Modernizacja budynku w KsiąŜenicach, w którym świadczone są usługi
medyczne

 Modernizacji wymiennikowni ciepła w ośrodku zdrowia w Leszczynach
 WyposaŜenie ośrodków zdrowia w sprzęt medyczny: w tym EKG, USG
26. Zinstytucjonalizowanie

form

opieki

nad

osobami

niepełnosprawnymi oraz samotnymi i bezdomnymi.

w

wieku

podeszłym,

Projekty:

 Utworzenie zakładu stacjonarnej opieki całodobowej dla osób w wieku
podeszłym i niepełnosprawnych

 Utworzenie schroniska dla kobiet w dzielnicy Leszczyny
 Budowa noclegowni

 Uruchomienie gminnego domu pomocy społecznej
27. Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych,
w tym komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych, zakładowych.
Projekty:

 Remonty dachów

 Wymiana instalacji wewnętrznych
 Zmiany systemu ogrzewania
28. Budowa mieszkań socjalnych.
Projekty:

 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Polnej w Leszczynach
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29. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpoŜarowej oraz reagowania
w sytuacjach kryzysowych.
Projekty:

 Zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwionka
 Zakup samochodu bojowego dla OSP Przegędza

 Zakup samochodu bojowego dla OSP Stanowice

 Zakup sprzętu specjalistycznego: motopompy poŜarnicze i szlamowe,
agregaty oświetleniowe itp.

 Zakup sprzętu do zwalczania nadzwyczajnych zagroŜeń (wiatrołomy,
podtopienia)

 Modernizacja OSP w Dębieńsku Starym

 Adaptacja pomieszczeń na punkt dyspozycyjny słuŜb ratowniczych:
pogotowia ratunkowego i samochodu bojowego PSP

 Modernizacja pomieszczeń budynku komisariatu w policji
 Zakup środków transportu dla policji

 WyposaŜenie radiowozów w urządzenia z dostępem do baz danych
systemów policyjnych

 Zakup środków łączności i przymusu bezpośredniego dla potrzeb StraŜy
Miejskiej.

30. Realizacja programów zmierzających do ograniczenia skutków bezrobocia
i patologii społecznych
Projekty:

 Uruchomienie świetlic środowiskowych w Leszczynach i Czerwionce

 Budowa Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami
alkoholowymi

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie Klubu
Integracji Społecznej
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 Uruchomienie sieci jadłodajni

 Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzaleŜnionych od
alkoholu oraz rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

 Akcja „Zima i Lato w mieście” oraz projekty kulturalne MOK –
organizacja konkursów, festiwali, seminariów i konferencji

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez sport:
organizacja turniejów w piłce noŜnej, w piłce ręcznej, koszykówce,
szachach, rajdów i zlotów kolarskich, organizowanie spartakiad

 Promocja aktywności zawodowej młodzieŜy

 Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych
 Szkolenia,

podnoszenie

i/lub

zmiana

kwalifikacji

zatrudnienie subsydiowane dla osób bezrobotnych.

zawodowych,

31. Realizacja programów stypendialnych.

Obszary zadaniowe.
Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego jest zapewnienie trwałych

podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz stworzenie moŜliwie jak

najlepszych warunków Ŝycia jej mieszkańców.
Zgodnie

z

zasadą

zrównowaŜonego

rozwoju

tj.

pogodzenie

rozwoju

gospodarczego z ochroną środowiska i sprawiedliwością (równością) społeczną
realizacja w/w celu odbywać się będzie poprzez realizację zadań w następujących
obszarach:

1. Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska

2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego
3. Lokalna

infrastruktura

i publicznego mieszkańców

społeczna

oraz

bezpieczeństwa

socjalnego
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Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska

W ramach tego obszaru przewidziane są do realizacji zadania, które mają wpływ na

zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy i Miasta oraz tworzą
warunki dla wzrostu zatrudnienia. Są to następujące zadania:












Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w tym szukanie alternatywnych źródeł

dostawy wody
Likwidacja

niskiej

emisji,

szczególnie

na

terenie

zwartej

mieszkaniowej z uwzględnieniem termomodernizacji budynków

zabudowy

Poprawa stanu technicznego dróg gminnych
Modernizacja obszarów komunikacyjnych

Poszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i objęcie nim wszystkich
mieszkańców

Rekultywacja terenów zdegradowanych na skutek działalności przemysłowej
w tym górnictwa

Regulacja stosunków wodnych, rzek i potoków

Odbudowa urządzeń melioracyjnych i drenarskich

Objęcie całości wytworzonych odpadów komunalnych wywozem, w tym
likwidacja „dzikich wysypisk”

Wyeliminowanie niekontrolowanego pozbywania się odpadów niebezpiecznych

Uzbrojenie i przebudowa infrastruktury w rejonach przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową



Rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów wpisanych w rejestr zabytków



Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych

w tym starej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej

w tym komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych, zakładowych

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie naleŜy do najwaŜniejszych
problemów społecznych i gospodarczych gminy. Celem zadań w tym obszarze jest

stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich poprzez reorientację zawodową
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pracowników oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa, tworzenia
warunków

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej

poprzez

inwestycje

infrastrukturalne a takŜe dostosowanie społeczeństwa do ery społeczeństwa
informacyjnego. Do zadań tych naleŜą:


Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do ich



Modernizacja i unowocześnianie istniejących gospodarstw rolnych oraz



rozwoju

tworzenie warunków do powstania nowych, ukierunkowanych w szczególności
na produkcję zdrowej Ŝywności

Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i miejscowych dla zagospodarowania
terenu Podstrefy KSSE, terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania

przestrzennego pod działalność gospodarczą w tym zlikwidowanych zakładów






pracy

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Rozwój usług, obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoŜywczego opartego
o lokalną bazę surowcową

Aktywizacja gospodarcza terenów wokół dwóch zjazdów projektowanej
autostrady A1

Rozwój agroturystyki

Realizacja programów stypendialnych

Lokalna infrastruktura społeczna oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego
mieszkańców

Rozwój gospodarczy gminy musi być ściśle powiązany z polepszeniem jakości Ŝycia

mieszkańców. Przyjazne warunki Ŝycia oznaczają powszechny i dobry dostęp

mieszkańców do: opieki zdrowotnej, systemu pomocy społecznej, mieszkań, instytucji
oświaty i kultury, sportu i rekreacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarówno

socjalnego jak i publicznego. Obszar ten zawiera zadania mające na celu kształtowanie
warunków

Ŝycia

ludności,

odpowiadających

standardom

cywilizacyjnym
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i pozwalających mieszkańcom realizować cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe
i społeczne. Są to zadania:


Poprawa bazy sportowej



Poprawa funkcjonalności obiektów słuŜby zdrowia i dostosowanie ich do












Poprawa bazy oświatowej w tym wyposaŜenia

wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa

Realizacja programów zmierzających do ograniczenia skutków bezrobocia
i patologii społecznych

Budowa mieszkań socjalnych
Poprawa

bezpieczeństwa

ochrony

reagowania w sytuacjach kryzysowych

przeciwpoŜarowej

oraz

Zinstytucjonalizowanie form opieki nad osobami w wieku podeszłym,
niepełnosprawnymi oraz samotnymi i bezdomnymi

Modernizacja i doposaŜenie placówek kultury w tym bibliotek

Utrzymanie, przebudowa i budowa zieleni urządzonej w ramach istniejących
i

projektowanych

wypoczynkowych

obiektów

turystyczno-sportowych

i

rekreacyjno-

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie ulic, parków, skwerów
w tym miejsc zagroŜonych patologiami społecznymi

PowyŜsze

zadania

programowych:


publicznego,

Narodowym

mają

Planie

odzwierciedlenie
Rozwoju

NPR

w

poszczególnych

(określającym

strategię

dokumentach
społeczno-

gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej.
Celem NPR-u jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju,
zapewniającej

wzrost

zatrudnienia

oraz

poprawę

spójności

społecznej,

ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym
i krajowym”);
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Podstawach Wsparcia Wspólnoty – PWW (dokument przyjęty przez komisje

Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierającym strategię i priorytety
działań. PWW wdraŜane są przez programy operacyjne);

Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego – ZPORR
(program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość

środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Program ten

przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej




w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw);

Uzupełnieniem ZPORR (dokument wdraŜający strategię i priorytety programu,

zawierającym informacje na temat działań realizowanych w ramach tego
programu).

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015 (strategia wyraŜa

wolę społeczności regionalnej do realizacji wspólnych celów rozwojowych.
Została opracowana w oparciu o szerokie konsultacje społeczne z organizacjami
gospodarczymi,







samorządowymi,

pozarządowymi

opiniotwórczymi mającymi wpływ na rozwój regionu),

oraz

środowiskami

Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny do 2010 roku
(strategia rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny powstała jako wynik

pracy warsztatowej i analitycznej grupy liderów lokalnych).

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka -

Leszczyny
Programie

Leszczyny,

Aktywizacji

Gospodarczej

Gminy

Górniczej

Czerwionka

–

Programie Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata

2003 – 2015 (program wspomaga dąŜenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego
z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł

zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne
gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska).

Według wytycznych MGiP realizacja Planu Rozwoju Lokalnego oparta powinna

być na priorytecie III (Rozwój lokalny) i ukierunkowana na „wspieranie ośrodków
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gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej,
zwłaszcza

połączeń

transportowych

pomiędzy

centrami

regionalnymi,

infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej
i rekreacyjnej, edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych
obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.
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5. Realizacja zadań i projektów
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, który posłuŜy do realizacji projektów

współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Wszystkie poniŜsze projekty są

zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny oraz Programem Inwestycyjnym na lata 2004-2006. Kolejność ich
realizacji ustalona jest według następujących kryteriów:
 Wpływ na ochronę środowiska

 Wpływ na obniŜenie skali bezrobocia

 Stopień zaawansowania do realizacji projektu
 Wpływ na obniŜenie zagroŜeń społecznych
 Zasięg oddziaływania zadania

 Znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój lokalny.
Planowane projekty w latach 2004-2006 przedstawione są w następującym układzie:
 Nazwa projektu

 Przewidywany czas realizacji

 Przewidywane nakłady do poniesienia
 Wskaźniki osiągnięć celów

Planowane projekty w latach 2007-2013 przedstawione są w następującym układzie:
 Nazwa projektu

 Przewidywany czas realizacji
 Wskaźniki osiągnięć celów.
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5.1. Realizacja zadań i projektów w latach 2004-2006
Obszar I – Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska

Nazwa projektu
Kanalizacja sanitarna Leszczyn
Starych - Etap II

Przewidywany
czas realizacji
2004-2007

Finansowanie

Ogółem

6700000

Środki
własne

1675000

Fundusze
strukturalne
5025000

Inne
-

Wskaźniki monitorujące
P – produkt
R – rezultat
O – oddziaływanie

P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat),
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w
obszarze oddziaływania
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Kanalizacja sanitarna dla
sołectwa Bełk
i Palowice

2004-2008

25700000

6425000

19275000

-

Likwidacja ogrzewania
piecowego
w centrum dzielnicy Leszczyny

2004-2007

46162000

620000

9820000

35722000

Budowa wodociągu w
Czuchowie

2004-2006

460000

460000

-

-

P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat),
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w
obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej
Liczba zmodernizowanych miejskich systemów
ciepłowniczych
Straty ciepła na przesyłach
R:
Liczba budynków obsługiwanych przez sieć
ciepłowniczą
Liczba osób korzystających z sieci ciepłowniczej
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
Liczba pracujących
P:
Długość wybudowanej sieci wodociągowej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
R:
Liczba budynków podłączonej do sieci
wodociągowej,
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Kanalizacja sanitarna na
osiedlu „Familoki” w
Czerwionce

2004-2007

1000000

150000

750000

100000

Budowa stacji segregacji
odpadów

2004-2005

134000

134000

-

-

wodociągowej,
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy,
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w obszarze oddziaływania,
Liczba wody komsumowanej, liczba utworzonych
miejsc pracy (w okresie 2 lat),
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat),
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w obszarze oddziaływania
P:
Liczba wybudowanych sortowni odpadów,
Liczba zakupionych pojemników do segregacji
odpadów,
R:
Liczba gospodarstw domowych objętych programem
selektywnej zbiórki odpadów,
Ilość odpadów poddawanych segregacji,
Ilość odpadów poddawanych recyklingowi,
Liczba pojemników stosowanych do selektywnej
zbiórki odpadów,

83

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zakup sprzętu dla zgkim
w Leszczynach

2004-2005

508000

508000

-

-

Budowa kanalizacji deszczowej
ul. Powstańców w Przegędzy

2004-2005

105000

105000

-

-

O:
Liczba odpadów poddawanych segregacji (w okresie
1 roku),
Liczba odpadów poddawanych recyklingowi
(w okresie 1 roku),
Liczba nielegalnych wysipisk śmieci i
zlikwidowanych (po dwóch latach),
P:
Liczba wybudowanych sortowni odpadów,
Liczba zakupionych pojemników do segregacji
odpadów,
R:
Liczba gospodarstw domowych objętych programem
selektywnej zbiórki odpadów,
Ilość odpadów poddawanych segregacji,
Ilość odpadów poddawanych recyklingowi,
Liczba pojemników stosowanych do selektywnej
zbiórki odpadów,
O:
Liczba odpadów poddawanych segregacji (w okresie
1 roku),
Liczba odpadów poddawanych recyklingowi
(w okresie 1 roku),
Liczba nielegalnych wysipisk śmieci i
zlikwidowanych (po dwóch latach),
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się
dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów w obszarze
oddziaływania
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania
Wielkość migracji w gminie
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Wodociąg dla osiedla Hajduki

2004

13000

13000

-

-

Mała architektura przed
ratuszem w Czerwionce

2004

35000

35000

-

-

Modernizacja OSP w
Dębieńsku Starym

2004

40000

40000

-

-

2004-2005

400000

400000

-

-

Poprawa bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego

P:
Długość wybudowanej sieci wodociągowej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
R:
Liczba budynków podłączonej do sieci
wodąciogowej,
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy,
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w obszarze oddziaływania,
Liczba wody komsumowanej, liczba utworzonych
miejsc pracy (w okresie 2 lat),
P:
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów
R:
Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury
O:
Poprawa atrakcyjności Gminy i Miasta
Promocja Gminy i Miasta
P:
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów
Liczba zmodernizowanych budynków straŜy poŜarnej
R:
Bezpieczeństwo mieszkańców
O:
Liczba ugaszonych poŜarów
P:
Liczba samochodów straŜy poŜarnej
R:
Bezpieczeństwo mieszkańców
O:
Liczba ugaszonych poŜarów
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Poprawa infrastruktury
technicznej na osiedlu Familoki

2004-2006

130000

19500

97500

13000

P:
powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury technicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami,
O:
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych

2004-2005

500000

75000

375000

50000

P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie

Ciąg dalszy Obszaru I - drogi
Budowa ulicy Klimka bocznej
w Sołectwie KsiąŜenice
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Modernizacja ulicy Szyb
Zachodni w Czuchowie

2004-2006

1180000

177000

885000

118000

Modernizacja ulicy
Powstańców w Leszczynach

2004-2005

640000

96000

480000

64000

P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
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Modernizacja ulicy Wiejskiej w
Szczejkowicach

2004-2006

1100000

165000

825000

110000

Modernizacja ulicy Bełkowskiej
w sołectwie Szczejkowice

2004-2005

440000

66000

330000

44000

P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie
P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
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Modernizacja ulicy Słonecznej
w sołectwie KsiąŜenice

2004-2005

330000

49500

247500

33000

Modernizacja ulicy Polnej w
Przegędzy

2004-2005

730000

109500

547500

73000

liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie
P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie
P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
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Modernizacja ulicy Ligonia w
Leszczynach – Etap I

2004

190000

190 000

-

-

Modernizacja ulicy Kolejowej
w Czerwionce wraz z
kanalizacją deszczową

2004-2005

620000

620000

-

-

R:
nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
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Ciąg pieszo-jezdny przy ulicy
Parkowej w Czerwionce

2004-2005

470000

470000

-

-

Modernizacja ulicy Brzozowej
w Leszczynach

2004-2005

280000

280000

-

-

R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
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Modernizacja ulicy Ks.
Musiała w Leszczynach Starych

2004

150000

150000

-

-

Modernizacja ulicy Kołłątaja w
Dębieńsku

2004-2005

190000

190000

-

-

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
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Modernizacja ulicy Grabowej
w Dębieńsku

Modernizacja ulicy
Woszczyckiej w Palowicach

2004

120000

120000

-

-

2004-2005

150000

150000

-

-

się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
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Zmiana organizacji ruchu dla
komunikacji zbiorowej na
terenie dzielnicy Leszczyny
osiedle

2004-2005

110000

110000

-

-

Modernizacja ulicy Rybnickiej
– boczna w Leszczynach dokumentacja

2004

30 000

30 000

-

-

nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
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Modernizacja ulicy Ligonia w
Leszczynach – Etap II

2005

200 000

30 000

150 000

20 000

Modernizacja ulicy Markwioka
i Olchowej w Dębieńsku

2005

490000

73500

367500

49000

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
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Modernizacja ulicy
Działkowców – boczna w
Czerwionce

2005

300000

300000

-

-

Modernizacja ulicy Leśnej w
KsiąŜenicach

2005

100000

100000

-

-

się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanej drogi gminnej,
powierzchnia nowych obiektów infrastruktury
drogowej,
liczba nowych/zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały
się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania,
liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
wielkość migracji,
liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
długość zmodernizowanych dróg gminnych,
długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
liczba wybudowanych zatok autobusowych,
długość wybudowanych chodników,
liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury drogowej,
R:
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nośność zmodernizowanych dróg,
średni czas przejazdu między dwoma punktami
sieci,
O:
liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie
jednego roku,
liczba wypadków w okresie jednego roku,
liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
wielkość migracji w gminie

Obszar II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału

Nazwa projektu
Kanalizacja
teletechniczna ZameczekBudynek Główny

Przewidywany
czas realizacji
2004-2005

Finansowanie

Ogółem
180000

Środki
własne

180000

Fundusze
strukturalne
-

Inne
-

P:

Wskaźniki monitorujące
P – produkt
R – rezultat
O – oddziaływanie

Długość nowopowstałej lub zmodernizowanej sieci
LAN,
Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w tym w
Urzędach
Liczba wdroŜonych systemów elektronicznego obiegu
dokumentów w jednostkach publicznych
Liczba wdroŜonych systemów elektronicznej
archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych
R:
Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu
podmiotów publicznych
Ilość portali umoŜliwiających kontakt on-line
obywatela z jednostką publiczną,
Liczba ogólnodostępnych komputerów z dostępem do
internetu
O:
Liczba uŜytkowników posiadających dostęp do
szerokopasmowego internetu,
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Budowa targowiska w
Czerwionce

2004-2006

660000

99000

495000

66000

szerokopasmowego internetu,
Ilość pracowników instytucji publicznych
wykorzystujących technologie informacyjne,
Liczba spraw załatwianych on-line

P:
długość zmodernizowanych dróg i chodników w
obszarach objętych rewitalizacją,
powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury
drogowej,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
zrewitalizowanym,
powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana,
O:
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
migracje z terenów poddanych rewitalizacji,
liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
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Przebudowa
infrastruktury Centrum
Czerwionki

2005-2007

2000000

300000

1500000

200000

P:
Długość zmodernizowanych dróg i chodników w
obszarach objętych rewitalizacją,
powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury
drogowej,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
zrewitalizowanym,
powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana,
O:
wskaźnik bezrobocia wśró mkieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
migracje z terenów poddanych rewitalizacji,
liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
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Obszar III – Lokalna infrastruktura społeczna oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego

Nazwa projektu

Przewidywany
czas realizacji

Finansowanie

Ogółem

Środki
własne

Fundusze
strukturalne
6787500

905000

2625000

350000

Hala widowiskosportowa

2004-2008

9050000

1357500

Budowa Sali
gimnastycznej w
Stanowicach

2004-2005

3500000

525000

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w
Dębieńsku

2004-2005

240000

36000

180000

Inne

24000

Wskaźniki monitorujące
P – produkt
R – rezultat
O – oddziaływanie
P: powierzchnia nowych i zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalnej,
liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury
sportowej,
R:
liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń
kulturalnych i sportowych,
liczba nowych ofert programowych w zakresie
kultury i sportu,
liczba osób korzystających z nowej infrastruktury
sportowej,
liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku
realizacji projektu,
O:
liczba uczestników imprez i wydarzeń,
liczba korzystających z nowych ofert programowych,
liczba stałych miejsc pracy,
P:
POWIERZCHNIA WYBUDOWANEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ,

R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły szkołę podstawową
P:
powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury technicznej na terenie
zrewitalizowanym,
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Termomodernizacja
Gimnazjum nr 5 w
Czuchowie

2004

120000

120000

-

-

Zabezpieczenie budynku
MOK przed wodami
opadowymi

2004

100000

100000

-

-

zrewitalizowanym,
R:
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami,
O:
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
P:
powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury technicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami,
O:
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
P:
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy
kulturalnej i turystycznej
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym
R:
Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie
kultury i turystyki
Liczba obiektów zabezpieczonych przed
zagroŜeniami
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
rewitalizowanych
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Modernizacja ośrodka
zdrowia w Czerwionce

2005

500000

75000

375000

50000

Modernizacja WOZ w
KsiąŜenicach

2005

270000

40500

202500

27000

rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych
w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych

P:
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych
lokalnych ośrodków zdrowia,
Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego,
Powierzchnia obiektów publicznych ze
zmodernizowaną infrastrukturą ciepłowniczą
R:
liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia,
koszty energii cieplnej,
róŜnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z
uwzględnieniem wskaźnika inflacji,
O:
liczba osób korzystających z usług ochrony zdrowia
na miejscu
P:
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych
lokalnych ośrodków zdrowia,
Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego,
Powierzchnia obiektów publicznych ze
zmodernizowaną infrastrukturą ciepłowniczą
R:
liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia,
koszty energii cieplnej,
róŜnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z
uwzględnieniem wskaźnika inflacji,
O:
liczba osób korzystających z usług ochrony zdrowia
na miejscu
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2005

100000

15000

75000

10000

Budynek zaplecza
socjalno-bytowego dla
Klubu Sportowego Piast
Leszczyny

2005-2007

1500000

410000

940000

150000

Sala gimnastyczna
Gimnazjum nr 2 w
Leszczynach

2005-2007

2620000

393000

1965000

262000

Budowa boisk
sportowych w
Szczejkowicach

P:
powierzchnia zmodernizowanych innych obiektów
infrastruktury społecznej ,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
liczba korzystających z sal gimnastycznej,
O:
liczba osób które ukończyły na miejscu szkołę
podstawową
P:
powierzchnia zmodernizowanych innych obiektów
infrastruktury społecznej
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów
infrastruktury edukacyjnej
R:
Liczba uczniów szkół podstawowych
Liczba uczniów gimnazjów
Liczba uczniów szkół średnich
O:
Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę
średnią
Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę
podstawową
P:
powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
liczba osób które ukończyły szkołę podstawową
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2005-2006

430000

64500

322500

43000

Budowa boiska w
Palowicach

2005

100000

15000

75000

10000

Parking przy UGiM w
Czerwionce-Leszczynach

2005

80000

80000

-

-

Termomodernizacja
budynku szkoły
podstawowej nr 4 i
Gimnazjum nr 3 ze
zmianą źródła
ogrzewania

P:
powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji,
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury technicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami,
O:
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych,
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
P:
powierzchnia zmodernizowanych innych obiektów
infrastruktury społecznej ,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
liczba korzystających z sal gimnastycznej,
O:
liczba osób które ukończyły na miejscu szkołę
podstawową
P:
powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym,
R:
wskaźnik wykrywalności przestępstw,
liczba przestępstw w mieście,
O:
liczba mieszkańców na terenie zrewitalizowanym,
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
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Modernizaja WOZ w
Stanowicach

2006

100000

15000

75000

10000

Modernizacja budynku w
Leszczynach z
przeznaczeniem na
schronisko dla kobiet

2006

80000

12000

60000

8000

Wykonanie nowej muszli
koncertowej wraz z
widownią w Parku im.
Furgoła

2006

150000

22500

112500

15000

P:
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych
lokalnych ośrodków zdrowia,
Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego,
Powierzchnia obiektów publicznych ze
zmodernizowaną infrastrukturą ciepłowniczą
R:
liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia,
koszty energii cieplnej,
róŜnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z
uwzględnieniem wskaźnika inflacji,
O:
liczba osób korzystających z usług ochrony zdrowia
na miejscu
P:
powierzchnia budynków poddanych renowacji,
nowe miejsca noclegowe,
R:
liczba przestępstw w mieście,
wskaźnik wykrywalności przestępstw,
liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami,
O:
liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych,
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
P:
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy
kulturalnej i turystycznej
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym
R:
Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie
kultury i turystyki
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MOK w dzielnicy
Czerwionka –
termomodernizacja i
izolacja
przeciwwilgociowa
budynku

2006

150000

22500

112500

15000

kultury i turystyki
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych
w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
P:
Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy
kulturalnej i turystycznej
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej
infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym
R:
Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie
kultury i turystyki
Liczba obiektów zabezpieczonych przed
zagroŜeniami
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów
rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych
w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów
zrewitalizowanych
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5.2. Realizacja zadań i projektów w latach 2007-2013
Lp. Nazwa

Lata

1

Kanalizacja sanitarna dzielnicy
Czerwionka

2006-2009

2

Kanalizacja sanitarna w
Stanowicach

2008-2011

Wskaźniki
P – produkt
R –rezultat
O – oddziaływanie

P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
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3

Kanalizacja sanitarna w
dzielnicy Czuchów

2007-2010

4

Kanalizacja sanitarna w
dzielnicy Dębieńsko

2009-2012

5

Kanalizacja sanitarna w
Szczejkowicach

2010-2013

P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
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6

Kanalizacja sanitarna w
KsiąŜenicach

2009-2012

7

Kanalizacja sanitarna w
Przegędzy

2010-2013

Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
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8

Kanalizacja sanitarna w
dzielnicy Leszczyny

2012-2013

9

Kanalizacja sanitarna dla
osiedla KAROLINKA w
Czerwionce

2010-2012

10

Termomodernizacja budynku
Dom Kultury w dzielnicy
Leszczyny

2007

P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
Długość wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przyłączy,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków,
R:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
Stosunek ilości budynków
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej,
O:
Liczba ścieków odprowadzonych,
Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat), liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w obszarze oddziaływania
P:
Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym
R:
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11

Muszla koncertowa w Parku
Miejskim przy ul. Sportowej –
remont z rozbudową widowni

2007

12

WDK w Szczejkowicach –
wymiana okien i remont dachu

2007

Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
P:
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym
R:
Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
P:
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym
R:
Liczba przestępstw w mieście
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
O:
Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych
Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
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13

Sala gimnastyczna w
Gimnazjum nr 4

2007-2009

14

Sala gimnastyczna w SP nr 8 w
Dębieńsku

2009-2011

15

Sala gimnastyczna w
Gimnazjum w Bełku

2011-2013

16

Sala gimnastyczna w SP
Palowice

2012-2013

17

Sala gimnastyczna w
Gimnazjum nr 3 w Czerwionce

2013

P:
Powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
Liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły szkołę podstawową
P:
Powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
Liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły szkołę podstawową
P:
Powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
Liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły gimnazjum
P:
Powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
Liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły szkołę podstawową
P:
Powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej,
R:
Liczba uczniów w placówce oświatowej,
Liczba korzystających z sali gimnastycznej,
O:
Liczba osób które ukończyły gimnazjum
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18

Likwidacja ogrzewania
piecowego w Centrum
Czerwionki - Familoki

2007-2010

19

Przebudowa nawierzchni ulicy
Brzozy w KsiąŜenicach

2007-2013

20

Przebudowa nawierzchni ulicy
Szczejkowickiej w Bełku

2007-2013

P:
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej
Liczba zmodernizowanych miejskich systemów ciepłowniczych
Straty ciepła na przesyłach
R:
Liczba budynków obsługiwanych przez sieć ciepłowniczą
Liczba osób korzystających z sieci ciepłowniczej
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
Liczba pracujących
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
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21

Kontynuacja przebudowy ulicy
Kamieńskiej w Przegędzy

2007-2013

22

Przebudowa ciągu ulic Leśna,
1-go Maja w Stanowicach

2007-2013

Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
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23

Przebudowa nawierzchni ulicy
Dalekiej w Szczejkowicach

2007-2013

24

Przebudowa nawierzchni ulicy
Wolności w Czerwionce

2007-2013

25

Przebudowa nawierzchni ulicy
Malczyka w Dębieńsku

2007-2013

Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
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26

Przebudowa nawierzchni ulicy
Nowej w Czuchowie

2007-2013

27

Przebudowa nawierzchni ulicy
Pierchały w Leszczynach

2007-2013

Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
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28

Przebudowa ciągu ulic Lipowa,
Reja, Gwarków w Dzielnicy
Czerwionka Karolinka

2007-2013

29

Przebudowa ul. Wiejskiej w
Palowicach

2007-2013

30

Przebudowa nawierzchni ulic
Morcinka, Broniewskiego i
Dworcowej w Leszczynach

2007-2013

P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
Długość zmodernizowanych dróg gminnych,
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy,
Liczba wybudowanych zatok autobusowych,
Długość wybudowanych chodników,
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych,
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
R:
Nośność zmodernizowanych dróg,
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci,
O:
Liczba pojazdów korzystających z drogi w okresie jednego roku,
Liczba wypadków w okresie jednego roku,
Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie 2 lat,
Wielkość migracji w gminie
P:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej,
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury drogowej,
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej,
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej,
R:
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów
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31

Budowa centrum rekreacyjnosportowego na terenach
pokopalnianych

2007-2013

O:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,
Liczba pracujących w obszarze oddziaływania,
Wielkość migracji,
Liczba utworzonych miejsc pracy,
P:
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej
Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku
Ilość nowych miejsc noclegowych
R:
Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury
kulturalnej
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba turystów korzystających nowej infrastruktury noclegowej
Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki
Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego
wypoczynku
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i
kulturalnych
Liczba osób odwiedzających nowe domeny o tematyce kulturalnej i turystycznej
O:
Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych
Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
Liczba turystów krajowych i zagranicznych
Liczba imprez i wydarzeń kulturalnych
Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki
Dochody z turystyki i kultury

Zaproponowana lista projektów na lata 2007 – 2013 będzie korygowana zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską Wieloletnimi
Programami Inwestycyjnymi oraz w oparciu o posiadane środki własne i moŜliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
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6. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Wymogiem pozyskiwania środków strukturalnych przez przedsiębiorców, organizacje

pozarządowe i stowarzyszenia jest zawarcie realizowanych zadań i zamierzeń w Planie
Rozwoju Lokalnego. W momencie rozpoczęcia prac nad tworzeniem planu

poinformowano zainteresowane podmioty i instytucje o moŜliwości zgłaszania zadań

i projektów planowanych do sfinansowania ze środków publicznych. Działanie to było
podyktowane chęcią rozpoznania stanu zainteresowania struktur pozarządowych oraz

jednostek budŜetowych w stosunku do absorpcji środków z funduszy strukturalnych
oraz planowanych projektów. Uzyskanie tych informacji pozwoliło na prawidłowe
podzielenie

projektów

pomiędzy

zainteresowanych

pod

kątem

zintegrowanego i w efekcie doprowadziło do skumulowania wyników.

działania

Plan Rozwoju Lokalnego określa strategię społeczno – gospodarczą Gminy i Miasta

Czerwionka – Leszczyny na lata 2004-2006, zawarte w nim zadania wynikają
z aktualnej sytuacji gminy, z potrzeb jej mieszkańców a takŜe wymogów nowej
sytuacji polityczno – społecznej będącej wynikiem przystąpienia do struktur unijnych

i moŜliwości korzystania z funduszy strukturalnych jako dodatkowego źródła

finansowania realizowanych projektów. Działania określone na lata 2004-2006

(i planowane na lata 2007-2013) będą częściowo kontynuacją zadań juŜ

prowadzonych. Przykładem moŜe być tworzenie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Istniejąca niewielka część jest obecnie stopniowo modernizowana, a nowe odcinki
w sołectwach i dzielnicach budowane zgodnie z planowanymi projektami w efekcie

doprowadzą do powstania całej sieci kanalizacyjnej dla terenu naszej gminy. Podobna
sytuacja występuje w przypadku dróg, z których większość wymaga remontów –

moŜliwość pozyskania dodatkowych środków pozwoli na szybszą niŜ dotychczas
realizację prowadzonych działań, a tym samym poprawę jakości Ŝycia mieszkańców.

Projekty realizujące problemy ochrony środowiska oraz poprawiające infrastrukturę
drogową będą powiązane z projektami dotyczącymi pobudzenia działalności

gospodarczej na terenie Gminy i Miasta, takie podejście do tworzenia projektów
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skutkuje wydajnym rozdysponowaniem środków a takŜe poprawą warunków
tworzenia małej i średniej przedsiębiorczości.

Działania gminy mające na celu marginalizację skutków bezrobocia i procesów

likwidacji kopalni, realizowane przez Gminne Centrum Informacji i Ośrodek Pomocy
Społecznej są zbieŜne z działaniami realizowanymi przez organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia i fundacje z terenu gminy.

Gmina wspólnie z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i fundacjami
organizuje, dofinansowuje bądź pełni patronat nad imprezami tj.: konkursy, festiwale,
imprezy kulturalne i sportowe, itp. do stałych imprez naleŜą:

 Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”
 Festiwal Tańca

 Dziecięcy Festiwal Teatralny

 Międzynarodowe Seminarium Szermierki Japońskiej

 Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”
 Dialog Regionów – Międzynarodowa Konferencja Literacka

 Igrzyska Szkół Podstawowych i Szkół Gimnazjalnych w lekkoatletyce
 Halowy Turniej Piłki NoŜnej Grup MłodzieŜowych
 Rajdy i zloty kolarskie

 Dzień Myśli Braterskiej organizowany przez ZHP

Oprawę

muzyczną

imprez,

festiwali,

uroczystości

gminnych,

państwowych

i kościelnych w większości zapewnia Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

„Orkiestra Dębieńsko”.

Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą
Rady Miejskiej gmina moŜe zlecać realizację swoich zadań innym podmiotom.

Przykładowo Fundusz Lokalny „RamŜa” w imieniu gminy realizuje programy
stypendialne, a kluby sportowe zajmują się kulturą fizyczną dzieci i młodzieŜy.
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7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i ochrony

środowiska będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,

zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych,
zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze,

poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg.
Realizacja projektów z obszaru – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału

gospodarczego wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie stopy bezrobocia, na
zwiększenie szans na rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym i osób

niepełnosprawnych. Projekty z obszaru lokalna infrastruktura społeczna oraz
bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców wpłyną na polepszenie jakości
Ŝycia, poprawę bazy oświatowej i sportowej oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane pod katem osiągnięcia
poniŜszych wskaźników:
produkt

- długość zmodernizowanych ulic i dróg

- długość wybudowanej kanalizacji deszczowej
- długość wybudowanej sieci wodociągowej

- długość wybudowanych kolektorów sanitarnych
- ilość przyłączy kanalizacyjnych

- liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych –
segregacją

- liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych
- liczba wybudowanych miejsc postojowych
- długość wybudowanych chodników

- długość wybudowanych ścieŜek rowerowych

- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
- powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji
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- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i miast poddanych rehabilitacji
- liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na
terenie zrewitalizownym

rezultat

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów

- nośność zmodernizowanych dróg

- przepustowość odciąŜonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta
- liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej
- długość sieci wodociągowej na terenie gminy

- liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
- długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

- przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

- liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki
odpadów

- ilość odpadów poddawanych segregacji

- liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów
- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki

- liczba obiektów zabezpieczonych przed zagroŜeniami

- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów
turystycznych i kulturalnych

- liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej
- liczba przestępstw w mieście

- wskaźnik wykrywalności przestępstw

oddziaływanie
-

liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)

-

liczba wody konsumowanej (w okresie 1 roku)

-

liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
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-

ilość ścieków odprowadzonych (w okresie 1 roku)

-

liczba nielegalnych wysypisk śmieci zlikwidowanych (w okresie 2 lat)

-

ilość odpadów poddawanych segregacji (w okresie 1 roku)
liczba osób korzystających z sieci wodociągowej
liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów

-

liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury

-

wielkość migracji w gminie

-

liczba pracujących

-

i turystyki

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców.

8. Plan finansowy na lata 2004-2006
Plan finansowy na lata 2004-2006 został szczegółowo przedstawiony w rozdziale

realizacja zadań i projektów. Środki własne załoŜone na realizację projektów będą
pochodziły z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty, dochody z majątków) oraz

z emisji obligacji planowanych na lata 2004-2005.
9. System wdraŜania

System wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny jest realizowany w oparciu o system wdraŜania pomocy strukturalnej Unii
Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych

Unii Europejskiej jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych,
które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999
wprowadzającym

ogólne

przepisy

odnośnie

funduszy

strukturalnych

rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

oraz
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Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg

źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach moŜe to oznaczać, Ŝe podmiot
korzystający z róŜnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu
wymaganiom

wykorzystania

formalnym.
środków

Dotyczy

to

pochodzących

pochodzących ze źródeł unijnych.

w

ze

szczególności

źródeł

odmiennych

krajowych

oraz

zasad

środków

9.1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego
będzie pełnił specjalnie powołany zespół zadaniowy ds. PRL-u. Zakres zadań

Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

 ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL,

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

 zapewnienie

zgodności

realizacji

Planu

z

poszczególnymi

dokumentami

programowymi wyŜszego rzędu oraz przestrzegania zasad zawierania kontraktów
publicznych,

 zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu działań w zakresie informacji
i promocji Planu,

 przygotowanie rocznych raportów nt. wdraŜania Planu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach,

 dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać

z opinii niezaleŜnych ekspertów lub usług innych instytucji.
9.2. Instytucja wdraŜająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako instytucja wdraŜająca PRL

jest odpowiedzialny za:
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 kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji
podległych - beneficjentów pomocy,

 kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami
Planu,

 ewentualne monitorowanie wdraŜania poszczególnych projektów,

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych
projektów.

10. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
10.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powołana przez Radę Miejską

Uchwałą Nr XX/146/04 z dnia 30 kwietnia 2004 doraźna Komisja ds. Planu Rozwoju
Lokalnego. Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań

zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia
opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.
10.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Skuteczność Planu poddawana będzie bieŜącej ocenie. Sprawowana ona będzie

przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Komisję ds. PRL przy
pomocy określonych do poszczególnych projektów wskaźników.

10.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Instytucja zarządzająca (zespół zadaniowy) zapewni:

 powszechny dostęp do informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia w ramach

funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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 czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących
w tym zakresie procedurach

 bieŜące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy

wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie
Gminy i Miasta,

 współpracę z instytucjami zaangaŜowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu
Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia

 inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym

 wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna,
elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Kluczowym elementem przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności

w odniesieniu do opinii publicznej będzie współpraca z mediami. Działania
podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji

prasowych, audycji radiowych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja o zasadach

i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych powinna być
przekazana w zwięzły i przystępny sposób.
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