
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Raport o stanie realizacji  
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta  

Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Raport dotyczy 2017 roku  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Opracował: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych 
 

 
 
 

wrzesień 2018 r. 



2 

Spis treści: 
 

1. Wstęp ............................................................................................................ 3 

2. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 

2020 – ujęcie syntetyczne ...................................................................................... 4 
3. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 

2020 – charakterystyka jakościowa ......................................................................... 6 
4. Wskaźniki ......................................................................................................34 
5. Podsumowanie ...............................................................................................44 
 



3 

1. Wstęp 

 

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

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

porządkujący rozwój lokalny.   

Przedstawiony dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych  

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

na lata 2014-2020. Raport obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dokument 

został opracowany przez Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych  na podstawie 

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

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jednostek organizacyjnych, spółek miejskich.                   

W trakcie jego opracowania korzystano również z informacji uzyskanych od innych 

podmiotów, mających istotne znaczenie dla rozwoju miasta. 

Niniejszy raport, obejmujący 2017 rok, jest drugim raportem z realizacji Strategii 

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

Zawarte w nim informacje przedstawiają bieżącą ocenę stopnia realizacji postawionych 

celów. 

Część wskaźników podanych jest na podstawie dostępnych danych statystycznych 

pochodzących z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Raport zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 

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

 

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

podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia planów i programów 

szczegółowych oraz kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny.  

Cel główny jaki wyznaczono strategii oparto na trzech najsilniejszych wyróżnikach 

gminy  

i miasta, którymi są:  

 różnorodność gminy zapewniająca warunki dla rozwoju różnych funkcji, 

 położenie między głównymi aglomeracjami regionu, 

 komplementarność atutów względem głównych aglomeracji regionu. 

 

Cel główny gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny: 

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

i kariery zawodowe, miejscem zapewniającym przyjazne warunki dla rozwoju 

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

aglomeracjach”. 

 

Rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skupiono na dwóch 

priorytetach: 

 gospodarczym, jako biegun inwestycji i nowej gospodarki regionu, 

 społecznym, jako wspólna tradycja i wspólna przyszłość. 

 

Celem strategicznym priorytetu gospodarczego jest „Rozwój zróżnicowanej 

struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne 

wykorzystujące różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby 

mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący w gospodarkę gminy nowe 

technologie, kreujący atrakcyjne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym 

biznesem”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CI/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu 

gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz usytuowaniu w sąsiedztwie 

głównych aglomeracji województwa śląskiego, 

 CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia 

konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji gospodarczych oraz 

zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystywaniu 

specyficznych cech gminy, wysokiemu poziomowi przedsiębiorczości mieszkańców 
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oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, 

 CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, 

rozwój usług czasu wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu  

i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy, 

 CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych  

i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora obywatelskiego 

kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz 

podejmowanie własnej działalności gospodarczej. 

 

Cel strategiczny priorytetu społecznego to „Zintegrowani wokół dziedzictwa 

lokalnego oraz wizji rozwoju mieszkańców gminy podejmujący wspólne 

działania na rzecz poprawy jakości życia, budowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwości rozwoju dostarczane przez 

gminę”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy, 

 CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie 

mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków dla realizacji 

działań na rzecz rozwoju lokalnego, 

 CII/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy 

i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerstwa 

lokalnego, 

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

mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości i kreatywności wynikające  

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

jakościowa 

 

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

oraz usytuowaniu w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa śląskiego 
 

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

odpowiedzialna 

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

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  
 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – 
51 783,00 zł budżet własny 
 

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

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

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

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

przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych 

 

 

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

odpowiedzialna 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P7. Gospodarcze wykorzystanie wód 
solankowych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P8. Rozwój przedsiębiorstw w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii 

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

mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

  W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P10. Rozwój usług agroturystycznych i 
turystyki weekendowej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

Utworzenie siłowni pod chmurką w 
Dzielnicy Dębieńsko – etap I 

Zakup elementu siłowni pod chmurką za 
kwotę 4 551,00 zł jako pierwszego etapu 
powstawania siłowni w rejonie 
skrzyżowania ulic Zabrzańskiej                              
i bełkowskiej w Dzielnicy Dębieńsko 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Doposażenie placu zabaw w rejonie szkoły 
podstawowej w Dzielnicy Czuchów 

Zakup elementu placu zabaw – kiwaka jako 
doposażenie placu zabaw w dzielnicy 
Czuchów za kwotę 2 500,00 zł 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Działania podejmowane z inicjatywy Rady 
Sołeckiej 

Działalność dofinansowana z funduszu 
sołeckiego i środków na inicjatywy lokalne 
Koszty razem: 34 536,98 zł. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

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

Bieżące utrzymanie obiektów - budowa studni głębinowej na boisku przy 
ul. Wolności 2a w Czerwionce koszt 49 
999,50 zł – środki własne 
- wykonanie automatyki instalacji 
basenowej na kąpielisku koszt 49 446,00 zł 
– środki własnego 
- wykonanie tablicy wyników ze 
stanowiskiem dla spikera na terenie 
obiektu sportowo-rekreacyjnego w Bełku 
koszt 23 110,00 zł – środki własne 
- wykonanie zbiornika bezodpływowego 
nieczystości ciekłych na terenie obiektu 
sportowo-rekreacyjnego w Czuchowie koszt 
11 193,00 zł – środki własne 
- II etap przebudowy istniejącego budynku 
magazynowego dla potrzeb zaplecza 
obiektu sportowo-rekreacyjnego w 
Palowicach koszt 73 864,58 zł – środki 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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własne 
- wykonanie dalszej części ogrodzenia 
wokół krytej pływalni koszt 19 984,60 zł – 
środki własne 

- wykonanie balkonu na obiekcie sportowo-
rekreacyjnym w Bełku koszt 26 457,50 zł – 
środki własne 
- wykonanie piłkochwytu na boisku 
treningowym przy ul. Wolności 2a koszt 31 
995,42 zł – środki własne 
- utwardzenie terenu – parking na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym w Bełku koszt 27 
220,00 zł – fundusz sołecki sołectwa Bełk 
- zakup kontenera z przeznaczeniem na 
pomieszczenie kasy na kąpielisku koszt 10 
762,50 zł – środki własne 
-zakup kosiarek na potrzeby boisk koszt 22 
499,00 zł – środki własne 
- zakup kosiarki na boisko w 
Szczejkowicach koszt 9 997,00 zł – fundusz 
sołecki sołectwa Szczejkowice 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P14. Promocja atrakcyjności mieszkaniowej 
miasta i gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P15. Rozwój budownictwa jednorodzinnego 
w zabudowie wolnostojącej i szeregowej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

Adaptacja zdegradowanego budynku na 
mieszkania socjalne i chronione oraz 
utworzenie Centrum Usług Społecznych  
w Czerwionce-Leszczynach 

Projekt dotyczy przebudowy budynku 
nieużytkowanego hotelu robotniczego 
zlokalizowanego przy ul.Młyńskiej 21a w 
Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań 
socjalnych (w tym 10 mieszkań 

chronionych) oraz pomieszczenia biurowe i 
usługowe Centrum Usług Społecznych. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
przebudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania dwóch segmentów 
nieużytkowanego budynku hotelowego oraz 
budynku usługowego na lokale mieszkalne 
oraz pomieszczenia biurowe i usługowe 
CUS, termomodernizację obiektu, wymianę 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
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stolarki okiennej i drzwiowej, 
zagospodarowanie terenu, w tym 
wykonanie placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną i boiskiem do siatkówki 

plażowej, wykonanie dróg manewrowych, 
drogi pożarowej i parkingu. Wydatki 
poniesione w 2017 r. : 570 584,40 zł 
Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

P17. Rozwój oferty dla osób starszych (np.: 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 

podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

Koło zainteresowań „Szydełkowanie z 
pasją” 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie z 
pasją” działa przy filii bibliotecznej Nr 2 w 
Dębieńsku Wielkim. Jest to grupa 
nieformalna, których uczestników łączy 
wspólne zainteresowanie szydełkowaniem. 
Uczestnicy koła spotykają się raz w 
tygodniu w placówce bibliotecznej, 
uczestnicy wymieniają się projektami i 
wzorami, szydełkują, poszerzają swoje 
zainteresowania. Liczba uczestników: 25 
osób. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ma na celu aktywizację środowiska 
seniorów z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, daje im możliwość 
zagospodarowania czasu wolnego, wspólnej 
integracji oraz rozwoju intelektualnego. 
Stąd w ramach działalności prowadzonych 
jest szereg wykładów, lektoratów oraz 
zajęć warsztatowych i 
ogólnousprawniających, a także ciekawych 
wycieczek.  
 Koszty organizacji 2017 – 50.504,29 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 
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 Organizowanie Społeczności Lokalnej – 
zadanie własne 

W ramach Organizowania Społeczności 
Lokalnej (OSL) odbywają się regularne 
spotkania (raz w tygodniu) z seniorami, 
podczas których planuje się bieżące 
działania grupy, realizuje się projekty 
socjalne i itp. Seniorzy biorą udział                 
w licznych wydarzeniach organizowanych 
przez gminę oraz inne miasta, np. Jarmark 
Wielkanocny, Święto Makówek. 
Reprezentują gminę podczas przeglądów 
teatralnych, np. SeniorMania w Mikołowie, i 
innych wydarzeniach. 

 
Źródła finansowania: środki własne 
Wydatkowane środki: 1 500,00 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

P19. Rozbudowa i modernizacja 

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

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i 

ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańców gminy – zadanie własne 

Zebranie dokumentacji i przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
wydanie decyzji o skierowaniu, przekazanie 
dokumentacji wraz z decyzją do 
właściwego PCPR.  
 
Źródła finansowania – środki własne 
Wydatkowane środki: 739 109,97 zł 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach 

P20. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w celu realizacji zadań 
pomocy społecznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 

podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

„Program integracji społecznej  
  i zawodowej w powiecie   
  rybnickim” – projekt  
z dofinansowaniem zewnętrznym 

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz 
integracji społeczno-zawodowej poprzez 
wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój 
aktywnej integracji społecznej                           
i zawodowej. Poprawa umiejętności 
społecznych, podniesienie kwalifikacji                    
i kompetencji zawodowych poprzez udział 
w spotkaniach organizowanych w ramach 
Klubu Integracji Społecznej. Podejmowane 
działania: praca  socjalna, grupy wsparcia, 
zajęcia terapeutyczne, zajęcia                     
z konsultantami, szkolenia zawodowe, 
zajęcia komputerowe. 
Źródła finansowania – EFS + środki własne 
Wydatkowane środki: 552 649,41zł (EFS) 
+ 76 448,62 zł (środki własne) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

P22. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób bezrobotnych, poprzez 

Program Aktywizacji i Integracji” – w 
ramach współpracy z Powiatowym Urzędem 

W ramach Programu Aktywizacja                           
i Integracja aktywizacją zostały objęte 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 
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zaangażowanie do programów 
pomocowych, robót interwencyjnych, prac 
społecznie użytecznych i robót publicznych 

Pracy osoby, które utraciły możliwość podjęcia 
pracy z powodu długiego okresu 
przebywania w bezrobociu, często 
połączonego z brakiem kwalifikacji, 
niewystarczającymi kwalifikacjami                         
i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie 
w środowisku pracy. Program Aktywizacja      
i Integracja (PAI) ma pomóc osobom 
najbardziej oddalonym od rynku pracy, 
którym należy pomóc również                            
w problemach rodzinnych, środowiskowych 
czy prawnych, a nie jedynie przedstawić 
ofertę pracy.  
 
„Program Aktywizacji i Integracji” był 
realizowany od kwietnia do maja 2017 r. 
Odbyły się zajęcia ze specjalistami, które 
były prowadzone w formie warsztatowej,                
z jednoczesnym realizowaniem prac 
społecznie użytecznych. Źródła 
finansowania – brak 

Wydatkowane środki: nie poniesiono 
żadnych wydatków na PAI (w ramach pracy 
pracowników Ośrodka) 

Prace społecznie użyteczne Prace społecznie użyteczne to instrument 
rynku pracy skierowany do osób 
bezrobotnych. Na prace społecznie 
użyteczne zostały skierowane osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku, a 
jednocześnie korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej. Prace te mogą być 
wykonywane w wymiarze do 10 godzin 
tygodniowo. W trakcie wykonywania prac 
społecznie użytecznych osoby te posiadały 
status osoby bezrobotnej. 
Źródła finansowania – środki własne + PUP 
Rybnik 
Wydatkowane środki: 57 338,28 zł, w tym 
środki własne – 43 493,76 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

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

Dotacja na zadanie publiczne: „Święty Brat 
Albert 
 idzie na ratunek zapewni dach, wikt i 
opierunek” 

Zapewnienie schronienia, posiłku                        
i niezbędnego ubrania dla osób 
bezdomnych z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
Wydatkowano 2017 rok: 222 536,75 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 
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P24. Wdrażanie efektywnych rozwiązań dla 
poprawy jakości środowiska 

Dotacje do inwestycji związanych z budową 
przydomowych oczyszczalni ścieków – 
zadanie inwestycyjne własne 

W roku 2017 udzielono 42 dotacji dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków na łączną kwotę 91 085,25 zł ze 
środków własnych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

Dotacje do inwestycji związanych z 
demontażem i unieszkodliwianiem 
materiałów budowlanych zawierających 
azbest – zadanie inwestycyjne własne 

W okresie sprawozdawczym udzielono              

3 dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 

polegające na demontażu                                 

i unieszkodliwianiu materiałów 

budowlanych zawierających azbest na 

łączną kwotę 6 597,40 zł ze środków 

własnych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

Dotacje do inwestycji związanych z 

montażem ekologicznych źródeł ciepła i 

instalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii – zadanie  inwestycyjne 

własne 

W roku 2017 wydatkowano ze środków 

własnych 612.727,07 zł udzielając 138 

dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 

związane z montażem ekologicznych źródeł 

ciepła i instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii.  

Podział inwestycji ze względu na rodzaj 

przedsięwzięcia oraz rodzaj obiektu: 

a) wymiana 109 starych nieekologicznych 

kotłów węglowych na: 

- 81 kotłów na węgiel spełniających 

minimum wymagania klasy 5 według 

normy PN-EN 303-5:2012, 

-18 kotłów na pelet spełniających minimum 

wymagania klasy 5 według normy PN-EN 

303-5:2012, 

- 8 kotłów gazowych, 

- 1 ogrzewanie elektryczne, 

- 1 pompa ciepła do c.o. 

b) montaż 28 ekologicznych źródeł ciepła w 

nowobudowanych budynkach 

mieszkalnych: 

- 10 kotłów na węgiel spełniających 

minimum wymagania klasy 5 według 

normy PN-EN 303-5:2012 

- 6 kotłów na pelet spełniających minimum 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Środowiska 
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wymagania klasy 5 według normy PN-EN 

303-5:2012 

- 1 kocioł gazowy, 

- 11 pomp ciepła do c.o. 

c) montaż 1 pompy ciepła do c.w.u. 

P25. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Czerwionce-
Leszczynach – Szkoła Podstawowa                       
w Palowicach” 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, 
umowę podpisano w dniu 25.09.2017 r. 
Wartość umowy: 812 900,00 zł. 
realizacja robót budowlanych w latach 2017 
- 2018 
w roku 2017 wykonano ocieplenie dachu od 
wewnątrz części budynku, płatność za 
roboty wykonana została w  w roku 2018. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Czerwionce-Leszczynach – 
Szkoła Podstawowa w Przegędzy” 

Rozpoczęcie realizacji zadania, 
umowę podpisano w dniu 2.10.2017. 
Wartość umowy: 557 495,52 zł. 
realizacja robót budowlanych w latach 2017 
- 2018 

wykonano roboty budowlane związane                    
z przemurowaniem kominów i ścianek attyk 
oraz rozpoczęto prace związane                   
z dociepleniem elewacji. Wartość 
wykonanych i zapłaconych robót w roku 
2017: 71 842,79 zł brutto. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Czerwionce-
Leszczynach– Zespół Szkół nr 4 (od 
1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 6)” 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania 
umowę podpisano w dniu 16.10.2017. 
Wartość umowy: 1 793 512,96 zł. 
realizacja robót budowlanych w latach 2017 
– 2018. 
W roku 2017 wykonano wymianę części 
stolarki okiennej i rozpoczęcie robót 
związanych z dociepleniem stropu nad 
ostatnią kondygnacją budynku starej 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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szkoły, płatność za roboty wykonana 
została w roku 2018. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

„Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Czerwionce-

Leszczynach – Gimnazjum nr 6  
(od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 7)” 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 19.10.2017. Wartość 

umowy: 1 139 556,13 zł 
realizacja robót budowlanych w latach 
2017 - 2018 
w roku 2017 wykonano wymianę części 
stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, 
płatność za roboty wykonana została                  
w roku 2018. Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

P26. Działania wspierające wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w gminie 

Dotacje do inwestycji związanych z 
montażem ekologicznych źródeł ciepła i 
instalacji wykorzystujących odnawialne 
źródła energii – zadanie  inwestycyjne 
własne 

Opis zadania w P24. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

Budowa infrastruktury oświetleniowej 
umożliwiającej wykorzystanie energii 
przyjaznej środowisku w Czerwionce-
Leszczynach 

 

Projekt polegał na budowie infrastruktury 
służącej do produkcji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych - energii 
słonecznej. Infrastruktura obejmowała 181 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
przy wykorzystaniu energii promieniowania 
słonecznego, na które składają się: 

 122 lampy uliczne solarne (2 
moduły fotowoltaiczne), 

 59 lamp parkowych solarnych (1 
moduł fotowoltaiczny) 

Wydatki poniesione w 2017 r.: 
1 707 111,76 zł. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
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Na realizację założeń wynikających z Celu CI/3 wpływają także działania, które 

nie zostały bezpośrednio wymienione w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

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

 

Działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach: 

 
-Święto Orkiestr Dętych - Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku orkiestr 

dętych, wymiana doświadczeń twórczych i działań artystycznych, inspirowanie 
poszukiwań repertuarowych, integracja środowisk kulturalnych skupionych wokół 
działalności orkiestr dętych, 

rozwój współpracy ośrodków kultury, działaczy orkiestr dętych i pracowników 
kultury, a także mieszkańców zainteresowanych muzyką dętą. 

Koszty organizacji 2017 –11.874,84 zł 
Budżet MOK 
 

-Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - Konkurs ma na celu kultywowanie śląskiej 
tradycji i gwary. Udział w nim biorą Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy                

i Miasta Czerwionka-Leszczyny prezentując scenki rodzajowe oraz piosenki                     
w gwarze śląskie, a także tradycyjne potrawy śląskie.   
Koszty organizacji 2017 – 4.272,71 zł 

Budżet MOK 
 

-Konkurs Ornitologiczny - Impreza współorganizowana ze Stowarzyszeniem 
Ornitologicznym ARA, adresowana jest do hodowców oraz sympatyków 
kanarków, papug i ptaków egzotycznych. Konkurs, którego założeniem jest 

wyłonienie najładniejszych okazów i uhonorowanie hodowców z terenu Gminy                 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miast ościennych, ma także na celu 

integrację środowiska ornitologicznego oraz możliwość zaprezentowania hodowli 
szerszej społeczności. 
Koszty organizacji 2017 – 1.150,00 ZŁ 

Budżet MOK 
 

- Festiwal Mażoretek „Parada” to doskonała prezentacja zespołów 
mażoretkowych z całej Polski oraz zagranicy. Impreza jest dwuetapowa. 
Najpierw barwny korowód z udziałem wszystkich zespołów w towarzystwie 

orkiestry dętej przemierza ulice miasta, co daje możliwość zaprezentowania się 
szerszej publiczności. Następnie na sali widowiskowej organizowany jest konkurs 

zespołów zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe i dyscypliny: pompon, baton 
oraz show.   
Koszty organizacji 2017 – 8.986,09 zł 

Budżet MOK 
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- Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanie - Przegląd skierowany jest do 
wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadpodstawowych oraz zespołów wielopokoleniowych. Uczestnicy 
Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” rywalizują w kategoriach: 
soliści lub duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły 

wokalno-taneczne, chóry. Celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycji 
śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. 

Koszty organizacji 2017 –  557,24 zł 
Budżet MOK 
 

-Festiwal Around The Rock- Festiwal jest cykliczną imprezą plenerową mającą na 
celu promocję wykonawców muzyki rockowej zarówno z terenu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, jak również całej Polski. To także doskonała alternatywa 
dla obecnych, jak i potencjalnych miłośników muzyki rockowej na wspólne 

spędzenie czasu wolnego. Rozpoznawalność festiwalu „Around The Rock”                
w regionie, w kraju i zagranicą to także doskonała promocja Czerwionki-
Leszczyn. Długofalowym efektem realizacji projektu jest wzrost liczby 

uczestników festiwalu, tj. dzieci i młodzieży, a także całych rodzin zarówno              
z terenu Czerwionki-Leszczyn, jak i całej Polski.  

Koszty organizacji 2017 – 384.664,25 zł 
Budżet MOK 
 

-Festiwal Tańca „INSPIRACJE” ma charakter konkursowy i skierowany jest do 
zespołów tanecznych działających w domach kultury i innych placówkach 

oświatowo-wychowawczych z terenu całej Polski. Celem festiwalu jest 
prezentacja twórczości tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie do 
poszukiwania nowych rozwiązań choreograficznych, popularyzacja tańca, 

wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu ruchu scenicznego. 
Koszty organizacji 2017 – 10.158,53 zł  

Budżet MOK 
 
-Imprezy artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym mają na 

celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz miast ościennych, a także rozpowszechnianie lokalnej oraz 

ogólnopolskiej twórczości artystycznej.  
Koszty organizacji 2017 – 352.071,25 zł 
Budżet MOK 

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

Dekanatu Dębieńsko prezentują swój własny repertuar kolędowy. Miejscem 
organizacji koncertu jest zawsze jeden z kościołów na terenie gminy.   
Koszty organizacji 2017 – 1.449,58 zł 

Budżet MOK 
 

- Dziecięcy Festiwal Teatralny - Festiwal daje możliwość spotkań, wymiany 
doświadczeń oraz konfrontacji dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych 
z terenu Śląska oraz Polski Południowej. Udział biorą zespoły z placówek 

oświatowych i domów kultury. Wiek uczestników kształtuje się w granicach                
od 7 do 16 lat. Reprezentowane są różnorodne formy teatralne – teatry 

dramatyczne, ruchu, muzyczne, kabaretowe, uliczne, lalkowe i inne. Nie do 
przecenienia jest fakt, że w festiwalu biorą również udział placówki specjalne, 

dzięki czemu impreza nosi znamiona integracyjnej.  
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Koszty organizacji 2017 – 15.836,46 zł  

Budżet MOK 
 
- Ferie oraz wakacje z MOK-iem to oferta wszystkich placówek kulturalnych 
działających w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny mająca na celu stworzenie alternatywy spędzenia wolnego 
czasu w swojej miejscowości. Gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, 
taneczne, pokazy iluzji, bajkowe spektakle teatralne i seanse filmowe oraz wycieczki 
– to przykłady atrakcji, jakie Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
przygotowuje corocznie na zimową i letnią przerwę w nauce dla najmłodszych 
mieszkańców. 
Koszty organizacji 2017 – 41.318,00 zł  
Budżet MOK 
 
- Koncert Tik Tak Punk Rock Memoriał - Koncert adresowany do fanów muzyki 
punkrockowej z całego kraju.  
Koszty organizacji 2017 – 8.866,23 zł 
Budżet MOK 
 
 
Zadania powierzone Wydziałowi Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny:  
Świadczenie przez podmiot wybrany w drodze przetargu usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                 
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odbieranie                
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, dostarczanie mieszkańcom worków do 
selektywnej zbiórki odpadów, wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 
Środki finansowe pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wnoszonej przez właścicieli nieruchomości. 
Wydatki w roku 2017 wyniosły 7 213 552,08 zł. 
 
Działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach: 
W 2017 roku zakończono modernizację kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-
Leszczynach (osiedle „Familoki”) przy ulicy Kombatantów (5 budynków 
mieszkalnych). 
Wartość inwestycji wyniosła: 94 806,08 zł. 
Źródło finansowania- środki własne PWiK. 
 
Działania Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach: 
W okresie zimowym 2017-2018 Straż Miejska prowadziła działania wraz                               
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej związane z monitorowaniem miejsc,                   
w których przebywają osoby bezdomne w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, jak 
również informowaniu o możliwości skorzystania ze schronisk oraz miejsc gdzie 
otrzymają gorący posiłek. 
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Cel I/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora 

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

gospodarczej 

 

 

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

odpowiedzialna 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P29. Stworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P30. Promocja edukacji wśród 
mieszkańców miasta i gminy 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P33. Współpraca z ościennymi ośrodkami 
akademickimi w przygotowaniu kadr 
menedżerskich 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 
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Wydatki edukacyjne miasta  ponoszone w 2017 roku związane były z edukacją 

dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjach. Wydatki              

te kształtowały się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w 2017 roku ponoszone były wydatki majątkowe związane z realizacją 

zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Grupa wydatków 2017 r.

- szkół podstawowych

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- przedszkoli

- gimnazjum

- dowożenia uczniów do szkół

- zespołów obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- stołówek szkolnych i przedszkolnych

- pozostałej działalności

- świetlic szkolnych

Oświata i wychowanie

w tym wydatki bieżące dotyczące:
49 038 149,21

18 459 690,52

1 189 379,42

7 375 699,33

8 451 607,72

524 020,27

1 030 264,59

174 826,18

4 494 824,13

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej   

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

  w szkołach podstawowych i innych formach

  wychowania przedszkolnego

2 791 799,03

- realizacja zadań wymagających stosowania

  specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

  i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

  liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 

  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4 449 930,89

96 107,13

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym wydatki bieżące dotyczące:
1 042 583,15

1 042 583,15

Grupa wydatków 2017 r.

- szkół podstawowych

- przedszkoli

- gimnazjum

- stołówek szkolnych i przedszkolnych

Oświata i wychowanie 

w tym wydatki majątkowe dotyczące:
1 942 277,24

1 619 142,59

4 907,70

22 867,41

80 198,62

- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej   

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

  w szkołach podstawowych i innych formach

  wychowania przedszkolnego

110 840,94

- realizacja zadań wymagających stosowania

  specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

  i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

  liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 

  i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

104 319,98
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Cel II/1 Zachowywane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

„Nasz kalendarz. Familoki i ludzie” Stworzenie kalendarza prezentującego 
śląskie tradycje związane z Zabytkowym 
Osiedlem Patronackim Kopalni Dębieńsko 
Wartość realizacji zadania: 20 500,00 zł. 

Rzecznik Prasowy 

P35. Edukacja ekologiczna mieszkańców Gmina z (dobrą energią)!  
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz 
z innymi gminami Subregionu Zachodniego 
uczestniczyła w modelowej kampanii 
edukacyjno-informacyjnej na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji oraz promocji 
efektywności energetycznej. Działania 
obejmują długi horyzont czasowy (24 m-
ce) i są zróżnicowane pod względem grupy 
docelowej (dorośli, dzieci i młodzież, 
pracownicy jst) oraz formy przekazu 
(działania on-line/off-line, seminaria 
tematyczne, konkursy, akcje 
społecznościowe, kampania medialna z 
udziałem celebrytów). 
W projekt zaangażowane są wszystkie jst    
z terenu Subregionu Zachodniego woj. 
śląskiego. Czas trwania 2016-2018 
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

Kampania Zielona Wyspa Śląsk 
 

Warsztaty ekologiczno-artystyczne: 
poświęcone recyklingowi, segregacji 
odpadów, praktycznemu wykorzystaniu 
odpadów, dbaniu o środowisko i czyste 
powietrze 
- happening „Rowerem po drzewka”: dzieci 
„pedałowały” na specjalnie przygotowanych 
rowerach aby „wyjeździć” jak największą 
liczbę drzewek (uzmysłowienie dzieciom, że 
drzewa to najwięksi naturalni 
sprzymierzeńcy człowieka w walce o czyste 
powietrze – każde nowe zasadzone drzewo 
działa na naszą korzyść) 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska/ Wydział Gospodarowania 
Odpadami 
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- sadzenie lasu (kilka tysięcy nowych 
sadzonek zasadzono na terenie Gminy                 
i Miasta wspólnie z Nadleśnictwem Rybnik) 
- konkurs „Drugie życie śmieci. Mój pomysł 

na ekoart”: najmłodsi udowadniali, że 
może istnieć drugie życie śmieci, i tylko na 
pozór są one odpadami – dzięki temu, że 
możemy wykorzystać je powtórnie, 
- liczne wycieczki rowerowe, ale również 
pokazanie, że często można zamienić 
samochód na rower, a dzięki temu 
ograniczyć emisję spalin, biwak ekologiczny 
- zbiórka elektrośmieci w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwrócenie 
uwagi na to, że wyrzucenie ich do 
śmietnika może spowodować, że 
znajdujące się w nich często szkodliwe 
substancje mogą przedostać się do 
otoczenia i zanieczyszczać środowisko. W 
zamian za elektrosprzęt mieszkańcy 
otrzymywali sadzonki drzew i krzewów. 
-wycieczka dla mieszkańców gminy oraz 
dla dzieci ze szkół podstawowych do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. 
Koszty: 11 600 zł. 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
Tryb konkursowy - Projekt pn. „Drzewo 
moim przyjacielem II”  

- Parafia Rzymsko-Katolicka Trójcy 
Przenajświętszej w Palowicach. Projekt 
dotyczył organizacji zajęć ekologicznych dla 
dzieci na temat wartości drzew w życiu 
człowieka, sposobów pielęgnacji i dbania o 
otaczający nas Świat. Kwota dotacji z 
budżetu Gminy: 6 650,00 zł; całość 
zadania: 10 330,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Jesteśmy częścią przyrody” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 
„Dzwon” z Czerwionki-Leszczyn. Projekt 
dotyczył organizacji zajęć ekologicznych dla 
mieszkańców gminy na temat pomników 
przyrody (w ramach zadania 
zorganizowano konkursy dot. Pomników 
przyrody, wydano folder zawierający 
katalog pomników przyrody, odnowiono 
tablice edukacyjne przy pomnikach 
przyrody, zorganizowano wycieczki, itp.). 

Wydział Spraw Społecznych 
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Kwota dotacji z budżetu Gminy: 3 350,00 
zł; całość zadania: 4 350,00 zł; 

Aplikacja mobilna „Wywozik Czerwionka-
Leszczyny” 

W ramach prowadzonej kampanii  
informacyjno-edukacyjnej mieszkańcy 
korzystają z aplikacji mobilnej „Wywozik 
Czerwionka-Leszczyny”, w której m.in. 
przekazywane są informacje dotyczące 
segregacji odpadów. 
Koszt: 7380 zł. 

Wydział Gospodarowania Odpadami 

P36. Szkolenia dla animatorów działań 
proekologicznych i prokulturowych 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P37. Wydawnictwa promujące dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe gminy 

Folder „Pomniki przyrody Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny” 

Folder „Pomniki przyrody Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny” wydany w ramach 
projektu pn. „Jesteśmy częścią przyrody” 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” z Czerwionki-
Leszczyn 

Wydział Spraw Społecznych 

P38. Wszechstronna promocja gminy 
poprzez zabytkowe osiedle patronackie 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
Tryb konkursowy - Projekt pn. 
„INDUSTRIADA 2017 – FAMILOKI W 
RYTMIE MASZYN” 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bełk. Projekt dotyczył promocji 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni 
Dębieńsko poprzez organizację wydarzeń 
specjalnych w ramach „INDUSTRIADY 
2017”. Kwota dotacji z budżetu Gminy: 
8 459,00 zł; całość zadania: 26 109,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P41. Projekty wspierające rozwój ekonomii 
społecznej 

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

dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 
 

 

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

odpowiedzialna 

P42. Wypracowanie w konsultacjach z 
mieszkańcami modelu partycypacji 
społecznej 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P43. Wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego umożliwiającego realizację 
oddolnych inicjatyw 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P44. Wykorzystanie narzędzi internetowych 
do poprawy komunikacji  

Facebook, Youtube, Instagram, strona 
internetowa: www.czerwionka-leszczyny.pl 

Komunikacja z mieszkańcami poprzez 
następujące kanały: 
Facebook, Youtube, Instagram, strona 
internetowa: www.czerwionka-leszczyny.pl 

 

P45. Wypracowanie modelu współpracy 
władz lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi 

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

doświadczeń partnerstwa lokalnego 

 

 

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

odpowiedzialna 

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

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

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

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  
Tryb konkursowy - Projekt pn. 
„INDUSTRIADA 2017 – FAMILOKI W 
RYTMIE MASZYN” – 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 
kwota dotacji z budżetu Gminy: 8 459,00 
zł; środki z funduszy zewnętrznych: 
16 000,00 zł; całość zadania: 26 109,00 zł; 
 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Dofinansowanie wkładu 
własnego w Programie "Działaj Lokalnie X" 
w 2017 roku”  

Fundusz Lokalny „Ramża”  
Kwota dotacji z budżetu Gminy: 10 000,00 
zł; środki z funduszy zewnętrznych: 24 
300,00 zł; całość zadania: 39 950,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Wkład własny do projektu 
„Poznajmy się”” 

WTZ Sp. z o.o. kwota dotacji z budżetu 
Gminy: 13 050,00 zł; środki z funduszy 
zewnętrznych: 9 400,00 zł; całość zadania: 
31 415,00 zł; 
 

Wydział Spraw Społecznych 

P48. Wsparcie edukacyjne w zakresie 
narzędzi zarządzania publicznego 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P49. Edukacyjne i doradcze wsparcie 
liderów lokalnych 

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

i kreatywności  wynikające z dostępności udogodnień i usług publicznych 
 

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

odpowiedzialna 

P50. Konkursy dla mieszkańców Plastyczny Konkurs Ekologiczny „ocalić od 
zapomnienia” 

Konkurs ma na celu pobudzanie                  
i rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz 
młodzieży, uwrażliwienie na piękno                       
i problemy najbliższego środowiska, 
stworzenie płaszczyzny wymiany 
doświadczeń plastycznych najmłodszego 
pokolenia. 
Koszty organizacji 2017 – 5.573,40 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 
Cygaro Wilhelma 

Konkurs dostępny jest dla wszystkich 

autorów, bez względu na wiek, 
narodowość, kraj zamieszkania, 
przynależność do związków i stowarzyszeń 
twórczych, przed debiutem oraz po 
debiucie. Warunkiem uczestnictwa jest 
nadesłanie zestawu trzech wierszy                  
w języku polskim. Głównym celem 
konkursu jest promocja polskiej poezji 
współczesnej, stworzenie możliwości 
spotkania twórców, wzajemnego się 
poznania, konfrontacja poglądów i 
twórczości, doskonalenie warsztatu 
poetyckiego, a przede wszystkim 
pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu 
oraz promowanie na świecie jego dorobku 
pisarskiego.  
Koszty organizacji 2017 – 11.064,75 zł  
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

P51. Szkolenia w dziedzinie kreowania 
projektów i zarządzania projektami 

 W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano działań w tym zakresie 

 

P52. Rozwój oferty edukacyjnej Projekt pn. „Pre_tekst: od książki do 
sztuki" 

Biblioteka Publiczna wraz z Fundacją „Szafa 
Gra” w 2017 roku zrealizowała projekt 
„Pre_tekst: od książki do sztuki”                              
z Programu „Promocja czytelnictwa” 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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Narodowego. Dzięki temu projektowi 
mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mogli 
uczestniczyć w wielu spotkaniach 
autorskich z ludźmi kultury, sztuki                         

i literatury. Biblioteka zorganizowała 
warsztaty czytelnicze i edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży oraz spotkania autorskie 
m.in. z Januszem L. Wiśniewskim,  
Andrzejem Pilipiukiem, Grażyną                          
i Wojciechem Jagielskimi, Andrzejem 
Kapłankiem, Thomasem Arnoldem, 
Aleksandrą Cieślak oraz z Magdaleną 
Zawadzką. Dotację Ministerstwa Kultury                     
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  
25 500 zł. otrzymała Fundacja „Szafa Gra”. 
Biblioteka Publiczna była partnerem 
Fundacji w projekcie „Pre_tekst: od książki 
do sztuki”. Wszystkie działania w ramach 
projektu odbywały się na terenie GiM 
Czerwionka-Leszczyny (Biblioteka, CKE). 
Wkład własny Biblioteki Publicznej to 5600 
zł. 

Projekt "Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. 
Bądź jak Maria!" 

Biblioteka Publiczna wzięła udział w 
projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego poświęconym Marii 
Skłodowskiej-Curie pt. "Eksperymentuj, 
odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!". Dzięki 
projektowi w bibliotece odbyły się liczne 
zajęcia dla dzieci inspirowane książką pt. 
„Idol: Maria Skłodowska-Curie”. Zajęcia 
literackie połączone z warsztatami 
kreatywnymi rozbudziły u najmłodszych 
ciekawość świata, pogłębiły wiedzę 
o cenionych naukowcach i ich badaniach. 
Koszt 300 zł. Źródło finansowania: zadania 
bieżące, dotacja podmiotowa organizatora. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Waldemarem 
Bednarukiem 

Spotkanie autorskie z Waldemarem 
Bednarukiem. Spotkanie edukacyjne dla 
młodzieży, promocja książki „Kurier ze 
Stambułu”. Koszt: spotkanie bezpłatne. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Projekt „Przaja Ci Ślonsku” Biblioteka Publiczna wraz ze 
Stowarzyszeniem „Najważniejsza Jest 
Tradycja” wzięła udział w projekcie „Przaja 
Ci Ślonsku”, którego celem było 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa 
kultury, jakimi są regionalne podania i 
legendy. W ramach projektu we filiach 
bibliotecznych odbyły się zajęcia 

kulturalno-edukacyjne, na których 
omawiane były śląskie bajki i legendy. 
Koszt: 100 zł.  Źródło finansowania: 
zadania bieżące, dotacja podmiotowa 
organizatora. 

Spotkanie autorskie z Markiem Śliwą Spotkanie najmłodszych czytelników                    
z autorem książki „Nie chcesz, nie wierz” - 
Markiem Śliwą w ramach 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 
Koszt: spotkanie bezpłatne. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez 
czytanie” 

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez 
czytanie”. W ramach akcji Biblioteka 
zorganizowała głośne czytanie dla małych 
czytelników - bajki czytali zaproszeni do 
Biblioteki goście, a następnie odbywały się 

pogadanki z dziećmi na konkretne tematy 
edukacyjne. Koszt: 100 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja czytelnicza  „Czytanie na trawie”, Akcja czytelnicza  „Czytanie na trawie”, 
Biblioteka w ramach Tygodnia Czytania 
Dzieciom zorganizowała warsztaty 
czytelnicze pn. „Czytanie na trawie”, w 
których uczestniczyli uczniowie klas I-III 

szkół podstawowych z Czerwionki-
Leszczyn. Koszt: 100 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie. Biblioteka 
zorganizowała Narodowe Czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym. Gościem 

specjalnym wydarzenia była aktorka, 
piosenkarka – Natalia Lesz. Koszt: 50 zł. 
Źródło finansowania: zadania bieżące 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Kino Szkoła Interdyscyplinarny program edukacji 
medialnej dla dzieci i młodzieży skierowany 
zarówno do szkół, jak i przedszkoli z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 



29 

  
Koszty organizacji 2017 – 5.163,80 zł 
Budżet MOK 

Konferencje naukowe Konferencje literackie pozwalają na 
prezentację literatury i jej autorów 
społeczności lokalnej, w tym uczniom 
gimnazjów i liceum. Referaty uzupełniają 
także wiedzę nauczycieli uczestniczących      
w konferencjach, którą będą mogli 
wykorzystać na lekcjach regionalnych.  
 
Koszty organizacji 2017 – 6.018,00zł 

Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Wystawy, plenery malarskie itp.  
Wystawy, plenery mają na celu promocję 

lokalnych artystów, umożliwienie 

obcowania ze sztuką mieszkańców gminy, 

integrację środowiska artystycznego. 

Prezentacji dorobku artystycznego 

lokalnych twórców częstą staje się 

inspiracją artystyczną dla młodzieży                      

i dorosłych.  

Koszty organizacji 2017 –5.776,12 zł 

Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

Leszczynach 

 

  

 

Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki to 

najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami 

techniki i historii. Celem Industriady jest 

promocja Szlaku Zabytków Techniki oraz 

dziedzictwa industrialnego. To także 

świetny pretekst do dobrej zabawy z całą 

rodziną. Skierowana jest do mieszkańców 

województwa śląskiego.   

Koszty organizacji 2017 –43.171,39 zł 

Budżet MOK 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

Leszczynach 

Zajęcia zespołów zainteresowań i 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

Zajęcia mają na celu rozwój wszelkiego 

rodzaju zainteresowań mieszkańców Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, m.in. 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

Leszczynach 
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plastycznych, muzycznych czy aktorskich. 

Ponadto zajęcia pozwalają doskonalić 

mieszkańcom warsztat artystyczny, a także 

ingerować środowisko lokalnych artystów 

amatorów. 

Koszty organizacji 2017 –112.206,00 zł 

Budżet MOK 

„Bezpieczna+” 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

„Aktywna tablica” 

„Gabinety w szkołach” 

Wybór i realizacja projektów edukacyjnych 

jest odzwierciedleniem zdiagnozowanych 

potrzeb uczniów jednostek oświatowych. 

Ich uczestnicy mogą rozwijać swoje 

zainteresowania i zdolności. Jednostki 

oświatowe dla których organem 

prowadzącym jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny realizują wiele 

programów z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej, ekologicznej i bezpieczeństwa. 

„Bezpieczna+” 

 Kwota dotacji: 28 671,80 zł, wkład 

własny: 7 167,98 zł, koszt całkowity: 

35 839,78 zł.  

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Kwota dotacji: 28 000,00 zł, wkład własny: 

7 000,00 zł koszt całkowity: 35 000,00 zł. 

„Aktywna tablica” 

Kwota dotacji: 139 919,57 zł. wkład 

własny: 34 980,10 zł, koszt całkowity: 

174 889,67 zł 

„Gabinety w szkołach” – całkowita wartość 

projektu: 56 385,23 zł. 

Wydział Edukacji 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

Tryb konkursowy - Projekt pn. „Drzewo 

moim przyjacielem II” 

 

Opis zadania w P35. Wydział Spraw Społecznych 
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Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

Tryb konkursowy - Projekt pn. „Jesteśmy 

częścią przyrody” –  

Opis zadania w P35. Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

Tryb konkursowy - Projekt pn. „Pierwsza 

Pomoc – Tak! Potrafię” – Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.. 

 

Projekt dotyczył organizacji zajęć 

warsztatowych z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

mieszkańców G i M Czerwionka-L-ny. Kwota 

dotacji z budżetu Gminy: 5 000,00 zł; 

całość zadania: 6 650,00 zł; liczba osób 

objętych projektem: 40 

Wydział Spraw Społecznych 

P53. Wykorzystanie bazy sportowo-

rekreacyjnej dla rozwoju systemu 

szkoleniowego młodzieży 

Dotacje na realizacje zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny udzielone w ramach 

konkursu projektów w zakresie rozwoju 

sportu na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku. 

Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka 

–Leszczyny: „Prowadzenie zajęć 

szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych 

w sztuce walki karate oraz udział w 

turniejach”. 

Klub  Sportowy Leszczyny: „SPORT – LUBIĘ 

TO !”. 

KS „Płomień” Czuchów: „Czuchów pali się 

do piłki nożnej”. 

KS „Skoczek” - „SZACHY DLA WSZYSTKICH 

2017”. 

KS „Decor” Bełk: „Sport i rekreacja dla 

wszystkich”.  

LKS „Borowik” Szczejkowice: „Udział 

drużyn LKS Borowik Szczejkowice                        

w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu 

ŚZPN podokręgu Rybnik” 

LKS „Dąb” Dębieńsko: "Szkolenie dzieci 

i młodzieży w zakresie piłki nożnej  w LKS 

Dąb Dębieńsko w 2017 roku”. 

LKS „Orzeł” Palowice: „Udział drużyn LKS 

"Orzeł” Palowice w rozgrywkach piłki 

nożnej, organizowanych przez PZPN                    

w 2017 roku”. 

LKS „Ruch” Stanowice: „Sport małych                   

i dużych”. 

LKS „Unia” Książenice: „Udział drużyn LKS 

Wydział Spraw Społecznych 
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Unia Książenice w rozgrywkach piłki 

nożnej, organizowanych przez PZPN                     

w 2017 roku oraz szkolenie młodzieży”. 

Stowarzyszenie Grupa Biegowa 

„Luxtorpeda”: „Lekkoatletyka podbija 

Czerwionkę – Leszczyny”. 

MKS Czerwionka: „Piłka nożna dla 

Czerwionki”. 

MKS „MOSIR”: „Szkolenie dzieci i młodzieży 

oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach 

drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego 

MOSiR Czerwionka-Leszczyny”. 

UKS „Polho” Czuchów: „Prowadzenie 

szkolenia z zakresu piłki ręcznej oraz udział 

zespołów UKS 6 „Polho” Czuchów w 

rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim 

organizowanych przez Śląski Związek Piłki 

Ręcznej w Katowicach oraz udział zespołów 

w rozgrywkach Podbeskidzkiej Amatorskiej 

Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt.” 

Całkowita wartość zadania: 350 000,00 zł. 

Finansowanie sekcji sportowych Zakup sprzętu, wynagrodzenia trenerów- 

środki własne 

Sekcja piłki nożnej ilość osób 40 rocznik 

2009/2010 

sekcja szachowa ilość osób 40 roczniki od 

2007 do 2012 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

P54. Realizacja programu rozwoju sportu 

oraz wzbogacanie bazy sportowo-

rekreacyjnej 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w Książenicach”. 

 

 

 

 

Realizacja zadania obejmowała m.in.: 

-wykonanie płyty boiskowej poliuretanowej 

o łącznych wymiarach 22,0 m x 44,0 m                 

zawierającej boisko o polu gry 20.0 m x 

40,0 m z wyznaczonymi liniami dla gry                    

w piłkę ręczną, siatkówkę, tenis ziemny 

oraz mini koszykówkę,  

-dostawę i montaż 4 koszy do koszykówki, 

-dostawę i montaż siatki i aluminiowych 

słupków systemowych do gry w siatkówkę 

oraz tenisa ziemnego, 

-dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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ręczną, 

-dostawę i montaż ogrodzenia panelowego 

wokół płyty boiska, 

-dostawę i montaż piłkochwytów, 

-wykonanie dojścia oraz opaski z kostki 

betonowej, 

Projekt realizowany ze środków własnych 

gminy. Całkowita wartość zadania 437 

316,94 zł, w tym wartość umowy na 

wykonanie 426.246,94 zł, 

wydatki w całości poniesione w roku 2017. 

P55. Realizacja programów promujących 

przedsiębiorczość wśród mieszkańców 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

Tryb konkursowy - Projekt pn. 

„Przedsiębiorczość? A, czemu nie!” – 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 

Projekt dotyczył organizacji szkoleń dla 

nauczycieli, doradców zawodowych, 

trenerów prowadzących szkolenia, 

przedstawicieli centrów aktywizacji 

zawodowej, klubów pracy, klubów 

integracji społecznej, itp. Celem było 

pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz 

kompetencji społecznych wśród 

mieszkańców G i M Czerwionka-Leszczyny.  

Kwota dotacji z budżetu Gminy: 9 600,00 

zł; całość zadania: 13 350,00 zł; liczba 

osób objętych projektem: 56 

Wydział Spraw Społecznych 

P56. Przygotowanie bazy dla nowo 

powstających firm 

 W okresie sprawozdawczym nie 

podejmowano działań w tym zakresie 
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4. Wskaźniki 
 

Gospodarczy 

cel 

strategiczny 

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

różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący                     

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

  

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Przestrzennego  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba inwestorów zainteresowanych przygotowanymi 

terenami 

ilość osób dane własne 1 2 7 3 Wydział 

Planowania 
Przestrzennego  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

szt. dane własne 0 1 0 0 ZDiSK  

Liczba inwestycji zrealizowanych na przygotowanych 
terenach 

szt. dane własne 0 0 0 1 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
realizowanych w gminie 

szt.       brak danych 

Liczba miejsc pracy powstałych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ilość osób GUS 
BDL 

1135 994 978 775   

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

szt.       brak danych 

Liczba nowo zakładanych firm ilość osób CEIDG 192 186 157 206 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba inwestorów zewnętrznych podejmujących 
działalność na terenie gminy 

szt. dane własne 7 14 5 3 Referat Podatków  

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców ilość osób CEIDG 628 645 660 712 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

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

Liczba inwestorów technologicznych podejmujących 
działalność w mieście 

szt. dane własne 1 4 1 1 Referat Podatków  
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Cel szczegółowy  CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, budownictwa 
mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialn
a 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

Przestrzennego  
i Gospodarki 

Nieruchomościa
mi 

74 – dane 
ZPKWŚ – 
Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego 
 i Ochrony 
Środowiska 

Powierzchnia terenów zielonych i rekreacyjnych na 
jednego mieszkańca 

ha/ilość osób GUS 
BDL 

54,32/ 
42025 

=0,0013 ha 

56,06/ 
42024 

=0,0013 ha 

62,77/ 
42105 

=0,0019 ha 

62,77/ 
42170 

=0,0015 ha 

  

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

        

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

4,8 3,9 5 4,4 Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego  

i Ochrony 
Środowiska 

 

- Emisja CO2 MG/rok dane WIOŚ oraz 
z PGN 

264767 brak danych brak danych brak danych Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego  

i Ochrony 
Środowiska 

 

Ilość zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych Mg dane własne 17732,5 17686,3 19524,1 20346,553 Wydział 
Gospodarowania 

Odpadami 

 

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

Mieszkaniowej 
SM „Karlik” 

PWiK 
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Liczba mieszkań na terenie gminy szt. GUS 
BDL  

dane własne 

13442 13513 13597 2003– mieszkania 
gminne w budynkach 
komunalnych                         
i wspólnotach 

mieszkaniowych 
1715- mieszkania 
wykupione, wspólnoty 
mieszkaniowe 

Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Z uwagi na brak 
danych GUS dot. 
ogólnej liczby 
mieszkań w 

2017 roku, 
(zostaną 
opublikowane 
pod koniec 2018 
roku)podano 
dane własne  

Powierzchnia terenów przygotowanych pod budownictwo 
mieszkaniowe  

km2 dane własne 16,8 17,11 17,47 17,48 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego i 
Gospodarki 

Nieruchomościa
mi 

uchwalone plany 
mpzp 

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

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ilość osób dane własne 22344 24724 27931 29317 MOK  

ilość osób dane własne 20 21 23 18 Biblioteka 
Publiczna 

 

Poziom deficytu miejsc w żłobkach        brak żłobków na 
terenie Gminy 

Poziom deficytu miejsc w przedszkolach ilość 
brakujących 

miejsc 

dane własne 0 0 0 0 Wydział Edukacji  

Średni czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy 
społecznej 

miesiąc dane własne 4 2,5 4,5 3 OPS na podstawie 
złożonych 
wniosków na 
DPS 

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

ilość 
km2 

dane własne 13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

MOSiR  

ilość 
m2 

dane własne 3 
5099,66 

3 
340,57 

3 2 ZDiSK Dane dotyczą 
nowych 
przestrzeni 
rekreacyjnych 
bądź 
doposażenia 
istniejących 
przestrzeni w 
danym roku 
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ilość dane własne 3 4 3 2 ZGM Place zabaw i 

obiekty 
infrastruktury 
sportowej, 
siłownie 
plenerowe 

- parki spacerowo-wypoczynkowe ilość/ha GUS 
BDL 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

  

- zieleńce ilość/ha GUS 
BDL 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

  

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

ilość osób CEIDG 7 16 7 4 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

 Wskaźniki nie ujęte w strategii: 
 
Wskaźnik dotyczący ilości zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych dopełniają wskaźniki dotyczące recyklingu (na podstawie danych  Wydziału Gospodarowania 
Odpadami): 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 
rok 2014 – 39,63, rok 2015 – 36,14, rok 2016 – 34,56, rok 2017 – 32,00 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – odpady budowlane i rozbiórkowe: 
rok 2014 – 100, rok 2015 – 100, rok 2016 – 100, rok 2017- 100 
 
Działania związane z realizacją „Programu integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” dookreśla wskaźnik- Liczba osób, które zakończyły udział w działaniach 
zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji osób biernych zawodowo, niepełnosprawnych i innych pozostających w trudnej sytuacji życiowej : 75 osób 
(2017 rok) 
Działania związane z realizacją „Programu Aktywizacji i Integracji” dookreśla wskaźnik:  Liczba osób, które ukończyły „Program Aktywizacji i Integracji”, w tym ukończyły prace 
społecznie użyteczne: 10 osób (2017 rok) 
Działania dotyczące prac społecznie użytecznych dookreśla wskaźnik:  Liczba osób, które ukończyły prace społecznie użyteczne: 55 osób (rok 2017) 
 
Działania związane z Organizacją Społeczności Lokalnej (P18) dookreśla wskaźnik: Liczba seniorów (osób starszych) uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach 

Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL): rok 2017: 25 osób 
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Cel szczegółowy  CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i 
sektora obywatelskiego kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz podejmowanie własnej 
działalności gospodarczej 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6  7 8 

Stopień skolaryzacji netto według poziomu wykształcenia: 

zasadniczy zawodowy, średni zawodowy, średni 
ogólnokształcący, wyższy: 

        

- Szkoły Podstawowe % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 94 97 94 Wydział Edukacji   

- Gimnazja  % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 89 91 brak danych- 
wyjaśnienie 

poniżej 

Wydział Edukacji   

Stopień skolaryzacji określony został dla szkół podstawowych, dla których Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest organem prowadzącym. Dane obejmują liczbę uczniów odpowiednich szkół dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (dane SIO wg stanu na 30 września 2017 roku) w stosunku do liczby ludności urodzonej w latach 2002 - 2010 
zameldowanej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Od 1 września 2017r. w Gminie funkcjonują jedynie szkoły podstawowe w związku z czym nie określono stopnia skolaryzacji dla Gimnazjum. 
Mając na uwadze funkcjonujące w szkołach podstawowych oddziały gimnazjalne można określić ww. wskaźnik jedynie z uwzględnieniem podziału na oddziały SP oraz G.  
Stopień skolaryzacji dla oddziałów szkoły podstawowej wynosi 95% (tj. stosunek uczniów w oddziałach SP do osób w wieku 7-13 lat); 
Stopień skolaryzacji dla oddziałów gimnazjalnych wynosi 93% (tj. stosunek uczniów w oddziałach G do osób w wieku 14-15 lat); 

 

Wydatki edukacyjne miasta na 1 mieszkańca zł.  GUS  
BDL 

1084,69 1139,95 1121,08 1185,14   

Udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego % GUS  
BDL 

15,03 16,07 17,40 16,94  Pracujący 
ogółem:  
rok 2014 – 4256 
rok 2015 – 4513 
rok 2016 – 4845 
rok 2017 - 4665 
Ludność w wieku 
produkcyjnym: 
rok 2014 – 28311 
rok 2015 – 28077 
rok 2016 – 27837 
rok 2017 - 27536 
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Stopa bezrobocia rejestrowego 
 

%  GUS  
BDL 

4,2 3,7 3,7 2,9  jako udział 
bezrobotnych 
zarejestrowanych 
w liczbie ludności 

w wieku 
produkcyjnym 

% GUS 12,2 10,6 10,1 brak danych  jako stosunek 
liczby 
zarejestrowanych 
bezrobotnych do 
liczby ludności 
aktywnej 

ekonomicznie 
(zasobu siły 
roboczej danej 
populacji) 

Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych ilość GUS  
BDL 

 

249 252 213 238   
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Społeczny cel 
strategiczny 

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

  

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba projektów społecznych podnoszących estetykę 
przestrzeni miasta i miejscowości gminy 

szt. dane własne  0 0 1 5 Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba nowych NGO's szt. GUS 
BDL 

6 4 4 2  Stowarzyszenia i 
podobne 

organizacje 
społeczne 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projektach 
społecznych 

ilość osób dane własne 0 0 3 19 Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Przynależność mieszkańców do organizacji pozarządowych ilość osób dane  organizacji 
pozarządowych 

- - 478 478  Dane pozyskane 
od 17 organizacji 
pozarządowych 

 Działania dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców (P35) dopełniają zadania wykonywane przez Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach, która przeprowadziła kontrole na 
terenach prywatnych oraz podejmowała interwencje na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: rok 2014 – 115, rok 2015 – 135, rok 2016 – 94,  
2017- 303. 
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Cel szczegółowy  CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu 
warunków dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liczba podmiotów gospodarczych angażujących się w 
realizację projektów wpisanych do strategii 

       brak danych 

Poziom zaangażowania podmiotów gospodarczych w 
konsultowanie kluczowych dokumentów powstających w  
mieście 

Ilość 
podmiotów 

dane własne 4 0 0 1 Wydział Spraw 
Społecznych/ 

Wydział  
Planowania 

Przestrzennego                  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Uczestnictwo mieszkańców w wyborach samorządowych % Państwowa 
Komisja 

Wyborcza 

42,74 - - - Wydział Spraw 
Obywatelskich 

 

 

 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wysokość wsparcia ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanego przez sektor pozarządowy 

ilość 
projektów 

złotych 

dane własne 0 
 
0 

1 
 

10 000,00 

2 
 

45 000,00 

3 
 

49 700,00 

Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba projektów finansowanych z budżetu 
obywatelskiego 

       brak danych 

Efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki budżetowi 
obywatelskiemu 

       brak danych 

 

 



43 

 

 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika  Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

268 203 168 171  Kursy:języków 
obcych, 
plastyczne, nauki 
gry na 
instrumentach, 
wiedzy 
praktycznej, 
tańca,  
komputerowe 

Liczba zawodników z terenu gminy w organizacjach 
sportowych według kategorii wiekowych 

ilość osób dane własne 796 885 730 1052 Wydział Spraw 
Społecznych  

Dane na 
podstawie 
wniosków 
dotacyjnych- 
listy zawodników 

Ćwiczący ogółem ilość osób GUS 
BDL 

662 brak danych 790 brak danych   

Ćwiczący do lat 18 ogółem ilość osób GUS 
BDL 

385 brak danych 540 brak danych   

Liczba uczniów – laureatów olimpiad na szczeblu 
regionalnym i ponadregionalnym 

ilość osób dane własne 3 6 5 7 Wydział Edukacji   

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

szt. 
ilość osób 

dane własne 2 
57 

1 
34 

0 
0 

4 
380 

Wydział Spraw 
Społecznych  

sprawozdania 
ngo 

szt. 
ilość osób 

dane własne 54 
3629 

57 
2796 

70 
4706 

26 
8548 

MOK  

szt. 

ilość osób 

dane własne 71 

9963 

81 

11525 

77 

11696 

88 

12 409 

Wydział Edukacji  na podstawie 

danych 
jednostek 

oświatowych 

szt. 
ilość osób 

dane własne 5 
872 

7 
702 

7 
1046 

8 
1189 

Biblioteka 
Publiczna 
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5. Podsumowanie 

 

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

dokument opracowany w celu bieżącego monitorowania postępu w osiąganiu 

wyznaczonych celów strategicznych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

Dokument opisujący szczegółowo postępy Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na drodze do zrównoważonego rozwoju uwzględniającego 

konieczność ochrony walorów przyrodniczych oraz wartości społeczno-

kulturowych zostaje przedstawiony Radzie Miejskiej oraz całej społeczności 

lokalnej. Przedstawia wykonane działania, które zestawiono na kartach 

realizacji strategii.  

 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku zaliczyć 

można między innymi: 

- Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,  

- projekt „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i 

chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych”, 

- projekt „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie 

energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”, 

- Dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła, 

- Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych,  

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach 

- Zakończenie modernizacji kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kombatantów, 

- Utworzenie siłowni pod chmurką w dzielnicy Dębieńsko – etap I, 

- Doposażenie placu zabaw w rejonie szkoły podstawowej w Dzielnicy 

Czuchów. 

 Łącznie na zadania inwestycyjne w 2017 roku wydatkowano                           
11,2 mln zł. 
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Do najważniejszych projektów i działań miękkich zrealizowanych w 2017 roku 
należą między innymi: 

-Stworzenie kalendarza prezentującego śląskie tradycje związane                         
z Zabytkowym Osiedlem Patronackim Kopalni Dębieńsko, 

- Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki, 

- Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim, 

- Święto Orkiestr Dętych, 

- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, 

- Festiwal Mażoretek „Parada”, 

- Festiwal Around The Rock, 

- Ferie oraz wakacje z MOK-iem, 

- Kampania Zielona Wyspa Śląsk, 

- projekty realizowane w ramach dotacji z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

- projekty, spotkania oraz akcje czytelnicze realizowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Czerwionce-Leszczynach, 

- Imprezy artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. 

 

 Łącznie na projekty i działania miękkie wydano około 3,6 mln zł. 

  

Efektywność podejmowanych działań pozwalają zweryfikować wskaźniki. 

System wskaźników do monitoringu strategii obejmuje przede wszystkim 

wskaźniki określone dla celów szczegółowych.  

Analiza danych dotyczących działań społecznych wskazuje, że: 

-na przestrzeni lat 2014-2017 zwiększyła się liczba uczestników objętych 

projektami podejmowanymi przez instytucje edukacji, kultury i organizacje 

pozarządowe, a także liczba uczestników wydarzeń kulturalnych. 

-na terenie Gminy utrzymuje się zerowy poziom deficytu miejsc                               

w przedszkolach, 
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Natomiast obszarze gospodarczym zaobserwowano, iż: 

-zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych, 

- wskaźnik związany z powierzchnią udostępnianych terenów inwestycyjnych 

utrzymuje się na tym samym poziomie, 

-w stosunku do danych dotyczących 2016 roku wzrosła liczba zakładanych 

firm, zmalała liczba inwestorów zainteresowanych przygotowywanymi 

terenami oraz liczba inwestorów zewnętrznych podejmujących działalność na 

terenie Gminy, 

-wskaźnik dotyczący liczby inwestorów technologicznych kształtuje się na 

takim samym poziomie jak w 2016 roku. 

  

Niestety nie wszystkie wartości wskaźników były do określenia. W przypadku 

niektórych danych statystycznych opracowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny, wartości za rok 2017 będą dopiero opublikowane pod koniec 

2018 roku, a niektóre z nich są publikowane co dwa lata. Ponadto dla 

niektórych wskaźników pozyskiwanie danych jest niemożliwe ponieważ nie są 

prowadzone statystyki. 

 

 


