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Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018. Opracowanie 
pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym 
i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia 
Gminy i Miasta. Na podstawie sprawozdań z realizacji 
programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, wdrażania 
funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej Raport 
ukazuje obraz naszej miejscowości w sferze przemian 
społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, 
a także związanych z obszarem kultury i edukacji.

Miniony rok był okresem wytężonej pracy, 
trudnych decyzji, ale i wielkiej satysfakcji, bo dzięki 
jasno wyznaczonym celom konsekwentnie, wspólnie 
z mieszkańcami budujemy jakość naszej miejscowości. 
Nie tracimy tempa w działaniach inwestycyjnych. 
W ubiegłym roku ruszyliśmy z kompleksową 
rewitalizacją Leszczyn. Celem inwestycji jest utworzenie 
nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni 
publicznej i nadanie tej części miasta zupełnie nowego 
oblicza. Stawiamy także na politykę proekologiczną. 
Staramy się pozyskać dotacje dla mieszkańców, 
termomodernizujemy budynki użyteczności publicznej, 
złożyliśmy wniosek o termomodernizację familoków, 
walczymy o proekologicznych inwestorów. Usprawniamy 
system komunikacyjny, kierujemy środki na remonty 
dróg. Dbamy o wysoką jakość oferty edukacyjnej, stale 
doposażamy szkoły w nowoczesny sprzęt, inwestujemy 
w infrastrukturę dla młodszych i starszych dzieci. 

Zwracamy uwagę na ofertę rekreacyjną i sportową. 
Organizujemy rozpoznawalne w regionie i promujące 
naszą miejscowość wydarzenia kulturalne, między 
innymi Around The Rock, Industriadę, Święto Makówek. 
Troszczymy się o dziedzictwo naszej miejscowości. 
Zapraszamy do udziału w działaniach promocyjnych 
naszych mieszkańców. Ich entuzjazm i zaangażowanie 
skutkuje udanymi i cenionymi projektami. Miasto 
to różnorodny i wszechstronny organizm, dlatego 
dokładamy starań, aby zapewnić dobrą ofertę dla 
wszystkich, uwzględniając potrzeby różnych grup 
społecznych.

Oprócz wielomilionowych inwestycji, zaplanowanych 
na najbliższe lata, stawiamy również na rozwój 
obywatelskiej partycypacji, przynoszącej szereg korzyści 
i znaczną poprawę jakości życia naszej wspólnoty. 
Dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców tworzymy 
przyjazną przestrzeń publiczną, zielone miejsca 
do rekreacji i wypoczynku, dobrą ofertę na czas wolny.

Konsekwentna polityka finansowa sprawia, 
że wzrastają dochody i wydatki tej gminy. Ubiegłoroczny 
budżet wynosił już ponad 165 mln zł. Z sukcesami 
sięgamy po środki zewnętrzne. Wielomilionowe kwoty 
przeznaczamy co roku na inwestycje prowadzone przez 
Gminę i Miasto. Stwarzają one coraz lepsze warunki dla 
życia wielopokoleniowej miejscowości, co w ostatnim 
czasie potwierdzają wskaźniki korzystnego salda 
migracji. Nasza gmina rozwija się, jest wiarygodnym 
partnerem gospodarczym i społecznym.

Czerwionka-Leszczyny to dla mnie ogromna wartość, 
dlatego pragnę podziękować wszystkim, którzy pracują 
dla lepszej przyszłości Gminy i Miasta. Wspólnie 
tworzymy tu miejsce atrakcyjne do życia, nauki, pracy 
i odpoczynku. To ambitny i rzetelny plan, którego efekty 
mogą Państwo ocenić, między innymi za pośrednictwem 
niniejszego Raportu.

Zapraszam do lektury i do dyskusji.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski



Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy.

Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 
Miejskiej.

Elektroniczna wersja Raportu jest dostępna na stronie internetowej 
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/Raport_Gmina/Raport_o_Stanie_Gminy_za_2018_rok.html

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/Raport_Gmina/Raport_o_Stanie_Gminy_za_2018_rok.html
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Gmina i Miasto

Ogólna charakterystyka Gminy

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest 

w zachodniej części województwa śląskiego w obrębie 

Płaskowyżu Rybnickiego i Wyżyny Katowickiej. Admini-

stracyjnie Czerwionka-Leszczyny leży w powiecie rybnic-

kim. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego jest częścią zachodniego obszaru funkcjonal-

nego województwa i stanowi część tzw. Bezpośredniego 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Rybnickiej, co wy-

nika z silnych powiązań funkcjonalnych, gospodarczych 

i przestrzennych. Obserwuje się „silne procesy integracji 

Aglomeracji Rybnickiej z obszarem Metropolii Górnoślą-

skiej. Obszarem takim jest w szczególności gmina Czer-

wionka-Leszczyny, która będąc częścią bezpośredniego 

otoczenia funkcjonalnego Aglomeracji Rybnickiej, wyka-

zuje także silne powiązania gospodarczo-przestrzenne 

(dojazdy do pracy i powiązania organizacyjne przedsię-

biorstw) z Metropolią Górnośląską” (Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego Śląskie 2020+” www.slaskie.pl/

content/1372921202_2013-07-04).

Gmina graniczy z dwoma dużymi miastami: Rybnikiem 

i Żorami oraz z Knurowem, Orzeszem i gminami: Or-

nontowice, Gierałtowice i Pilchowice. Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny zajmuje powierzchnię 11 448 ha. 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy miejsko-

-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny tworzą:

 f jednostki obejmujące miasto: Czerwionka, Leszczyny, 

Czuchów, Dębieńsko, stanowiące 33,5% powierzchni,

 f jednostki obejmujące obszar wiejski: Bełk, Książenice, 

Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, stano-

wiące 66,5% powierzchni.
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GMINA I MIASTO

Demografia

Według danych GUS na koniec 2018 roku Czerwionkę-

-Leszczyny zamieszkiwało 42 193 osób (w roku 2017– 

42 170, a w roku 2016 – 42 105). Wśród ludności do-

minują kobiety. Współczynnik feminizacji w 2018 roku 

wyniósł 104. Struktura płci ludności w Gminie i Mieście 

Czerwionka-Leszczyny jest zbliżona do struktur obser-

wowanych w województwie śląskim oraz w kraju. W mie-

ście lokowało się 28 266 (67%) mieszkańców, natomiast 

na wsi 13 927 (33%). Gęstość zaludnienia w Gminie 

i Mieście Czerwionka-Leszczyny wynosiła 368 os/km2. 

W 2017 r. saldo migracji wynosiło: –5 (w roku 2016: 

22; warto dodać, że współcześnie obserwujemy silne 

procesy wyraźnego zmniejszania się populacji miast).

W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny według 

GUS w roku 2017 odnotowano 488 żywych urodzeń 

oraz 413 zgonów. Przyrost naturalny na 1000 ludno-

ści wyniósł 1,78, osiągając tym samym znacznie wyższą 

wartość niż w przypadku województwa śląskiego i kraju. 

Pod względem struktury wieku w Gminie i Mieście Czer-

wionka-Leszczyny 65,3% mieszkańców jest w wieku pro-

dukcyjnym (27 536 osób – mężczyźni do 65 lat, kobiety 

do 59 lat), 16,2% mieszkańców jest w wieku przedpro-

dukcyjnym (6 830 osób do 14 roku życia), natomiast 

18,5% w wieku poprodukcyjnym (7 804 osób). Należy 

jednak podkreślić, że w odniesieniu do średniej dla woje-

wództwa i dla całego kraju statystyki te wypadają bardzo 

korzystnie.

Obecnie wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny dominują osoby w wieku 30-39 lat 

oraz 50-59 lat (roczniki tzw. wyżów demograficznych).

Liczba mieszkańców w 2018 roku

42 193
mieszkańców

20 718 

49%
mężczyzn

21 475 

51%
kobiet

Wiek 2013 2014 2015 2016 2017

0-4 2 396 2 264 2 283 2 259 2 298

5-9 2 197 2 307 2 394 2 436 2 488

10-14 1 912 1 913 1 906 1 992 2 044

15-19 2 316 2 203 2 093 2 014 1 956

20-24 2 964 2 821 2 679 2 536 2 387

25-29 3 682 3 592 3 462 3 323 3 177

30-34 3 408 3 524 3 600 3 717 3 674

35-39 2 820 2 921 3 044 3 141 3 256

40-44 2 720 2 725 2 686 2 703 2 754

45-49 2 935 2 806 2 751 2 680 2 666

50-54 3 390 3 317 3 149 3 037 2 941

55-59 3 121 3 224 3 382 3 383 3 359

60-64 2 402 2 476 2 529 2 659 2 770

65-69 1 529 1 644 1 831 1 998 2 130

70-74 1 679 1 594 1 458 1 345 1 317

75-79 1 337 1 358 1 337 1 359 1 351

80-84 790 852 927 944 956

85 i więcej 479 484 513 579 646

Mieszkańcy wg grup wiekowych  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

16,2% 

65,3% 

18,5% 

mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym  
(6 830 osób do 14 roku życia)

mieszkańców w wieku 
produkcyjnym  
(27 536 osób – mężczyźni 
do 64 lat, kobiety do 59 lat) 

mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym  
(7 804 osób) 

Ruch naturalny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

488 
żywych urodzeń 

413 
zgonów

+75 
1,78  

na 1000  
ludności

przyrost  
naturalny

Mieszkańcy wg miejsca zamieszkania  

67% 33% 

mieszkańcy 
obszarów miejskich

mieszkańcy 
obszarów wiejskich
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Szczegółowe dane demograficzne dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
na tle województwa śląskiego i kraju

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
województwo 

śląskie
Polska

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2017

Ludność ogółem 42 077 42 025 42 024 42 105 42 170 4 548 180 38 433 558 

Ludność według płci

Mężczyźni 
 

liczba 20 748 20 722 20 703 20 710 20 720 2 192 913 18 593 175 

% 49,3 49,3 49,3 49,2 49,1 48,2 48,4 

Kobiety 
 

liczba 21 329 21 303 21 321 21 395 21 450 2 355 267 19 840 383 

% 50,7 50,7 50,7 50,8 50,9 51,8 51,6 

Ludność według miejsca zamieszkania

Obszary miejskie 
liczba 28 480 28 348 28 285 28 329 28 329 3 496 038 23 109 253 

% 67,7 67,5 67,3 67,3 67,2 76,9 60,1 

Obszary wiejskie 
 

liczba 13 597 13 677 13 739 13 776 13 841 1 052 142 15 324 305 

% 32,3 32,5 32,7 32,7 32,8 23,1 39,9 

Ruch naturalny ludności

Urodzenia żywe 
ogółem 461 389 482 455 488 44 971 401 982 

na 1000 ludności 10,98 9,25 11,49 10,82 11,58 9,88 10,46 

Zgony 
ogółem 407 436 457 415 413 51 404 402 852 

na 1000 ludności 9,70 10,37 10,89 9,87 9,80 11,29 10,48 

Przyrost naturalny 
ogółem 54 -47 25 40 75 -6 433 -870 

na 1000 ludności 1,29 -1,12 0,60 0,95 1,78 -1,41 -0,02 

Ekonomiczne grupy wiekowe ludności

Wiek  
przedprodukcyjny

liczba 7 835 7 756 7 790 7 843 7 954 770 744 6 920 652 

% 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 16,9 18,0 

Wiek  
produkcyjny *

liczba 27 150 27 039 26 870 26 681 26 412 2 776 870 23 517 643 

% 64,5 64,3 63,9 63,4 62,6 61,1 61,2 

Wiek  
poprodukcyjny

liczba 7 092 7 230 7 364 7 581 7 804 1 000 566 7 995 263 

% 16,9 17,2 17,5 18,0 18,5 22,0 20,8 

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego ** 

55,0 55,4 56,4 57,8 59,7 63,8 63,4 

 * 18-64 lata mężczyźni, 18-59 lat kobiety 
** ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
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Władze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego 

w Polsce są gminy. Zasadniczym aktem prawnym regu-

lującym ich funkcjonowanie i zadania jest Ustawa z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506). O ustroju gminy stanowi zaś jej Sta-

tut. Do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone usta-

wami na rzecz innych podmiotów. Organami gminy są:

 f rada gminy, która jest organem stanowiącym i kon-

trolnym,

 f wójt (burmistrz, prezydent miasta), który jest orga-

nem wykonawczym.

Z uwagi na miejsko-gminny charakter Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, organem stanowiącym i kon-

trolnym jest tu Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach, 

a organem wykonawczym – Burmistrz Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny.

Rada Miejska  
w Czerwionce-Leszczynach

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach składa się 

z 21 radnych, wybranych przez mieszkańców w głoso-

waniu tajnym, w wyborach powszechnych, równych, bez-

pośrednich, przeprowadzonych 21 października 2018 

roku. Jej kadencja trwa 5 lat.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach obraduje 

na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. 

Sesje zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał. Ob-

radami Rady kieruje wybrany przez radnych Przewodni-

czący Rady, a w razie jego nieobecności najstarszy wie-

kiem Wiceprzewodniczący obecny na sesji.

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy po-

zostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej, w tym w szczególności wymienione 

w art. 18 Ustawy o samorządzie gminnym. Sprawy na-

leżące do jej kompetencji rozpatrywane i rozstrzygane 

są w drodze uchwał. Prócz uchwał Rada może także wy-

dawać oświadczenia i apele. W 2018 roku Rada Miejska 

wydała 150 uchwał. Sprawozdanie z ich realizacji przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znaj-

duje się w dalszej części Raportu.

Nałożone na Radę zadania realizuje ona poprzez udział 

radnych w pracach Rady, jej komisjach oraz innych insty-

tucjach samorządowych, do których zostali oni wybrani 

lub desygnowani.

Poszczególni radni są zobowiązani kierować się do-

brem wspólnoty samorządowej gminy. Uprawnieni 

są do reprezentowania wyborców, utrzymywania stałej 

więzi z nimi oraz ich organizacjami, a w szczególności 

do przyjmowania zgłaszanych przez nich postulatów 

i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia.

W obecnej kadencji 2018-2023  
Rada Miejska pracuje w składzie:

PRZEWODNICZĄCY

Bernard Strzoda

WICEPRZEWODNICZĄCY

Bogdan Knopik
Leszek Salamon
Józef Szczekała

RADNI

Gabriel Breguła
Stanisław Breza
Henryk Fuchs
Adam Karaszewski
Benedykt Krzyżowski
Grzegorz Marek
Waldemar Mitura
Izabela Rajca
Artur Sola
Marcin Stempniak
Marek Szczech
Jolanta Szejka
Janusz Szołtysek
Artur Szwed
Stefania Szyp
Michał Toman
Grzegorz Wolny



CZERWIONKA-LESZCZYNY  |  Raport o stanie Gminy i Miasta 2018

12

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Organem wykonawczym w Gminie i Mieście Czerwion-

ka-Leszczyny jest Burmistrz. 21 października 2018 roku 

w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 

w głosowaniu tajnym, przez uprawnionych mieszkańców 

gminy na kolejną, tym razem 5-letnią kadencję 2018–

2023, Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-

czyny został wybrany Wiesław Janiszewski.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje 

uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy określone 

przepisami prawa. Do jego zadań należy w szczególności:

 f przygotowywanie projektów uchwał rady oraz okre-

ślanie sposobu ich wykonania,

 f opracowywanie programów w trybie określonym 

w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 f gospodarowanie mieniem komunalnym,

 f wykonywanie budżetu,

 f zatrudnianie i zwalnianie swoich zastępców oraz kie-

rowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy podlega on wy-

łącznie radzie gminy.

Burmistrz jest także kierownikiem Urzędu Gminy i Mia-

sta Czerwionka-Leszczyny, przy pomocy którego realizu-

je zadania. Kieruje bieżącymi sprawami gminny oraz re-

prezentuje ją jednoosobowo na zewnątrz. Może jednak 

powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy swo-

jemu zastępcy lub sekretarzowi gminy, co też w drodze 

oddzielnych upoważnień, pełnomocnictw oraz poprzez 

zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu uczynił.

W celu prawidłowego i terminowego wykonywania 

zadań Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 

roku wydał on aż 721 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia 

dostępne są na stronie www.bip.czerwionka-leszczyny.pl

Ponadto, zarówno w zakresie spraw własnych jak 

i zleconych, Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej. Zgodnie 

z postanowieniami art. 39 ust. 2 ww. Ustawy o samorzą-

dzie gminnym, kompetencje do ich wydawania przekazał 

również w drodze upoważnienia zastępcy oraz innym 

pracownikom Urzędu Gminy.

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ZASTĘPCA
BURMISTRZA

PEŁNOMOCNIK
ds. PLANOWANIA,

ROZWOJU  I GOSPODARKI
SEKRETARZ SKARBNIK

Wydział Planowania
Przestrzennego

Wydział Spraw 
Społecznych

Wydział 
Edukacji

Kancelaria

Biuro Rady

Wydział 
Organizacyjny

Wydział Spraw
Obywatelskich

Wydział
Finansowo-Budżetowy

Referat
Księgowości

Referat
Podatków

Referat
Finansowo-Budżetowy

Biuro Audytu
i Kontroli Wewnętrznej

Wydział Prawny
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GMINA I MIASTO

Jednostki organizacyjne  
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny

Poza Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

zadania gminy realizowane są także przez pozostałe jed-

nostki organizacyjne naszej Gminy, wymienione w za-

łączniku Nr 3 do Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny tj.:

 f Bibliotekę Publiczną w Czerwionce-Leszczynach,

 f Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach,

 f Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-

-Leszczynach,

 f Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka 

z o.o. w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Przedszkole w Bełku,

 f Szkołę Podstawową Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,

 f Szkołę Podstawową w Bełku,

 f Szkołę Podstawową w Książenicach,

 f Szkołę Podstawową w Palowicach,

 f Szkołę Podstawową w Przegędzy,

 f Szkołę Podstawową w Stanowicach,

 f Szkołę Podstawową w Szczejkowicach,

 f Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-

-Leszczynach,

 f Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Lesz-

czynach,

 f Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czer-

wionce-Leszczynach.

Jednostki pomocnicze
Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest gminą o cha-

rakterze miejsko-wiejskim, w skład której wchodzi:

6 dzielnic

 f Czerwionka Centrum,

 f Czerwionka Karolinka,

 f Leszczyny Osiedle,

 f Leszczyny Stare,

 f Czuchów,

 f Dębieńsko,

6 sołectw

 f Bełk,

 f Książenice,

 f Palowice,

 f Przegędza,

 f Stanowice,

 f Szczejkowice,

1 osiedle

 f Osiedle Malenie.

Ww. jednostki pomocnicze utworzyła Rada Miejska 

w Czerwionce-Leszczynach na podstawie § 73 Statutu 

Gminy i Miasta. Organizację i zakres działania powyż-

szych jednostek określają nadane im – również przez 

Radę Miejską – Statuty. Wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom mieszkańców w 2018 roku zostały one zmody-

fikowane.

Zgodnie z art. 36 i 37 Ustawy o samorządzie gminnym, 

w każdej jednostce pomocniczej powołane są organy 

uchwałodawcze i wykonawcze. W dzielnicach organem 

uchwałodawczym jest rada dzielnicy, a wykonawczym za-

rząd dzielnicy. W sołectwach organem uchwałodawczym 

jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym sołtys, 

którego działalność wspomaga rada sołecka. Osiedle 

Malenie powołuje natomiast Zarząd Osiedla, będący 

organem wykonawczym, zaś organem uchwałodawczym 

jest zebranie mieszkańców.
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Finanse gminy

Nieodłącznym elementem wszystkich działań 
są finanse. To środki finansowe w dużej mierze 
decydują o stopniu oraz poziomie realizacji 
podstawowych zadań i możliwości podejmowania 
nowych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych.
W przypadku gminy dla podejmowania decyzji 
strategicznych niezbędna jest wiedza o sytuacji 
finansowej gminy, gdyż to właśnie ona w dużej 
mierze determinuje zarówno możliwość pozyskania 
dodatkowych środków, jak i przystępowania 
do realizacji nowych, zwłaszcza wieloletnich zadań.

Budżet Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
w 2018 roku

Rok 2018 zakończył się wykonaniem dochodów 

w kwocie 167  471  849,72 zł i  wydatków w kwocie 

165 556 697,56 zł.

Przychody wykonane zostały w kwocie 14 745 993,43 zł, 

a rozchody wynikające ze 100% realizacji planu wyniosły 

4 500 000,00 zł.

Wyszczególnienie
Plan  /

Wykonanie 
%

Dochody budżetu  
Gminy i Miasta (w zł)

174 250 660,33
167 471 849,72 96,1%

– dochody bieżące
158 712 233,73
159 051 269,58 100,2%

– dochody majątkowe
15 538 426,60

8 420 580,14 54,2%

Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta (w zł)

181 285 349,88
165 556 697,56 91,3%

– wydatki bieżące
157 611 770,49

148 750 544,43 94,4%

– wydatki majątkowe
23 673 579,39

16 806 153,13 71,0%

Wyszczególnienie
Plan  /

Wykonanie 
%

Przychody ogółem (w zł) 
z tego:

11 534 689,55
14 745 993,43 127,8%

— papiery wartościowe  
(obligacje) 
w tym:

6 000 000,00
2 000 000,00 33,3%

– na pokrycie planowanego  
deficytu  budżetowego

2 500 000,00
0,00 0,0%

– na spłatę wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów 
wartościowych (obligacji), 
kredytów i pożyczek

3 500 000,00
2 000 000,00 57,1%

— inne rozliczenia  
(wolne środki pieniężne) 
z tego:

5 534 689,55
12 745 993,43 230,3%

– na pokrycie planowanego  
deficytu budżetowego

4 534 689,55
0,00 0,0%

Rozchody ogółem (w zł) 
z tego:

4 500 000,00
4 500 000,00 100,0%

— wykup papierów wartościowych
4 500 000,00
4 500 000,00 100,0%

Efektem realizacji budżetu było uzyskanie na koniec 

2018 roku nadwyżki w kwocie 1 915 152,16 zł zamiast 

planowanego deficytu w kwocie 7 034 689,55 zł oraz 

nadwyżki operacyjnej w kwocie 10 300 725,15 zł.
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FINANSE GMINY

Stan finansów Gminy
Dochody własne to podstawa finansowa gminy. Zali-

czane do tej grupy między innymi: dochody z podatków 

i opłat, z mienia gminnego oraz z udziałów w podatkach 

dochodowych stanowią tę grupę dochodów, która decy-

duje o poziomie samodzielności finansowej gminy.

W roku 2018 dochody własne zostały wykonane 

w kwocie 85 768 690,15 zł, w tym dochody z udziału 

w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 

42 227 383 zł. W roku 2017 dochody te kształtowały się 

odpowiednio w kwocie 78 101 964,53 zł i 37 447 785 zł. 

Oznacza to wzrost dochodów własnych o 9,8%, a udzia-

łów w podatku dochodowym o 12,8%.

Wykonanie dochodów w roku 2018

ochrona zdrowia 
394 314,43 zł

O stanie finansów gminy świadczy także poziom jej za-

dłużenia. Według stanu na początek 2018 roku zadłu-

żenie gminy wynosiło 24 500 000 zł, a według stanu 

na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 22 000 000 zł.

Oznacza to, że tendencja spadkowa utrzymująca się 

na przestrzeni ostatnich lat została utrzymana. Tym sa-

mym stosunek zadłużenia do dochodów ogółem także 

uległ obniżeniu i wynosi 13,1%, a biorąc pod uwagę licz-

bę mieszkańców gminy oznacza to zadłużenie w kwocie 

546,42 zł na mieszkańca.

Zadłużenie na koniec roku wynikało z wyemitowa-

nych w latach od 2011 do 2018 papierów wartościo-

wych (obligacji komunalnych). Zgodnie z prognozami 

wykup tych obligacji zakończy się w roku 2025.

dochody własne 
85 768 690,15 zł

subwencja ogólna 
33 895 981,00 zł

dotacje z budżetu państwa 
42 337 259,18 zł

środki unijne 
4 635 530,48 zł

pozostałe dochody  
(inne źródła) 
834 388,91 zł

Dochody 
167 471 849,72 zł

Wydatki 
165 556 697,56 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018

pomoc społeczna, rodzina i zadania  
w zakresie polityki społecznej 
45 339 455,24 zł

gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 
14 084 306,86 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
5 324 920,42 zł

kultura fizyczna i turystyka 
4 565 559,49 zł

pozostałe 
538 561,52 zł

transport i łączność 
12 503 874,04 zł

gospodarka mieszkaniowa 
8 832 128,75 zł

działalność usługowa 
508 767,01 zł

administracja publiczna 
11 965 824,30 zł

bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

1 173 085,70 zł

obsługa długu publicznego 
689 335,00 zł

oświata i wychowanie oraz  
edukacyjna opieka wychowawcza 

59 636 564,80 zł
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Fundusz sołecki 
i inicjatywy lokalne

Aktywność społeczna polega na ożywieniu 
i aktywizacji działań mieszkańców, którzy nie 
tylko wskazują istotne dla nich sprawy, lecz także 
sami angażują się w ich realizację. Przejawami tej 
aktywności w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 
w roku 2018 był fundusz sołecki i inicjatywy lokalne.

Fundusz sołecki
Został on wyodrębniony w budżecie Gminy na mocy 

Uchwały Nr XLII/550/14 Rady Miejskiej w Czerwion-

ce-Leszczynach z 28 marca 2014 roku.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami zabezpieczone zo-

stały w budżecie na rok 2018 środki na realizacje wska-

zanych we wszystkich sześciu sołectwach przedsięwzięć. 

I tak w poszczególnych sołectwach zostały zrealizowane 

następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Wykonanie (w zł)

Bełk Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z wybrukowaniem terenu 32 124,52

Książenice Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym (meble biesiadne, namioty z obciążnikami) 
do realizacji imprez plenerowych

33 112,27

Palowice Remont tablicy ogłoszeń przy OSP Palowice 800,00

Koncepcja zagospodarowania parku wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków 19 680,00

Zamontowanie nowych 12 tablic z nazwami ulic w Palowicach 3 797,63

Zamontowanie w pasie drogowym w okolicy piekarni tablicy informacyjnej 1 500,00

Zamontowanie lustra weneckiego (drogowego) na wyjeździe z ul. Kolejowej na ul. Wiejską w Palowicach 1 350,00

Zamontowanie nowej tablicy ogłoszeń na ul. Kolonia 1 500,00

Zabudowanie w pasie drogowym barierki ochronnej na wyjściu z Ośrodka Zdrowia w kierunku ul. Szerokiej 
w Palowicach

999,24

Przegędza Wykonanie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem na części ul. Szkolnej w Przegędzy 8 998,84

Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca 
parkingowe

17 523,71

Zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci 6 519,00

Stanowice Remont ul. Ogrodowej tzw. metodą śladową w Stanowicach 33 139,10

Szczejkowice Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej w Szczejkowicach 32 365,75

Ogółem 193 410,06

Wiata przystankowa w Bełku

Tablica ogłoszeń przy OSP Palowice
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Sołectwo/ 
Dzielnica

Nazwa zadania
Wykonanie 

(w zł)

Bełk Zagospodarowanie terenu  
wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku

14 563,20

Książenice Podwyższenie standardu 
wyposażenia remizy OSP 
Książenice

9 810,17

Książenice Miniogród botaniczny  
„Nad Potokiem”

5 491,80

Leszczyny Najważniejsze miejsce 
leszczyńskich rodzin

13 115,49

Ogółem 42 980,66

Inicjatywy lokalne
Są one realizowane na podstawie wniosków wnoszonych 

przez mieszkańców bezpośrednio albo za pośrednic-

twem organizacji pożytku publicznego. Złożone wnioski 

podlegają ocenie, której szczegółowe kryteria określa 

Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwion-

ce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku.

W ramach inicjatyw lokalnych w 2018 roku realizowa-

ne były następujące zadania:

Miniogród botaniczny „Nad Potokiem” w Książenicach

Plac zabaw w Leszczynach

Zagospodarowanie terenu  
przy Ośrodka Zdrowia w Bełku
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Inwestycje

Konsekwentnie od kilkunastu lat znaczną część 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
przeznacza się na inwestycje. Ubiegłoroczny kalendarz 
zadań zdominowały termomodernizacje obiektów 
użyteczności publicznej, głównie szkół i przedszkoli, 
utworzono także nowe mieszkania socjalne wraz 
z Centrum Usług Społecznych, przeprowadzono 
procedury przetargowe dla rewitalizacji zameczku 
w Leszczynach, samorząd kontynuuje też inwestycje 
dotyczące modernizacji dróg. Realizacja licznych 
inwestycji jest możliwa m.in. dzięki wykorzystaniu 
funduszy unijnych, stanowiących znaczną część 
budżetu zadań inwestycyjnych.

Termomodernizacje obiektów 
użyteczności publicznej

Celem termomodernizacji jest redukcja zanieczyszczeń 

powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 

redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli 

na znaczne oszczędności kosztów energii, poprawa wa-

runków pracy w obiektach użyteczności publicznej oraz 

poprawa estetyki Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W 2018 roku zakończono termomodernizację sześciu 

placówek oświatowych oraz wykonano w całości prace 

termomodernizacyjne w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bełku. W 2019 roku będą kontynuowane, 

a finalnie zakończone zadania w ośmiu budynkach szkół 

i przedszkoli.

Przedszkole nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

18
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INWESTYCJE

Szkoła Podstawowa nr 7 
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzących w skład za-

dania. Docieplono ściany, stropodach budynku szkoły, 

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano re-

mont schodów i podestu, wejścia do biblioteki i kotłowni 

oraz wjazdu na teren szkoły, wykonano remont zadaszeń 

nad wejściami szkoły, kotłowni i ciągu komunikacyjnego, 

odtworzono istniejącą instalację odgromową, wykonano 

montaż zaworów termostatycznych.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym 

roboty budowlane w latach 2017–2018. Łączny koszt 

inwestycji to: 1 157 310,73 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% 

wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 10  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzących w skład za-

dania. Docieplono ściany nadziemia i stropodach budyn-

ku przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 

częściowo wymieniono posadzkę tarasu, przeprowadzo-

no remont elementów zewnętrznych, odtworzono istnie-

jącą instalację odgromową.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym ro-

boty budowlane w roku 2018. Łączny koszt inwestycji 

to: 394 533,71 zł. Zadanie współfinansowane ze środ-

ków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 oraz 

budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości 

kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 3  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzących w skład 

zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku 

przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 

przeprowadzono remont tarasu i balkonu, biegów scho-

dów zewnętrznych i spoczników, remont chodników ze-

wnętrznych i powierzchni utwardzonych, odtworzono 

istniejącą instalację odgromową.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym ro-

boty budowlane w roku 2018. Łączny koszt inwestycji 

to: 416 199,30 zł. Zadanie współfinansowane ze środ-

ków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 oraz 

budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości 

kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa  
w Palowicach
W 2018 roku zrealizowano całość zaplanowanego za-

kresu termomodernizacji szkoły. Docieplono ściany 

i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną 

i drzwiową, zainstalowano dwie pompy ciepła, zamon-

towano zawory termostatyczne na grzejnikach c.o., prze-

prowadzono remont balkonu, schodów zewnętrznych, 

podjazdu i chodników, odtworzono istniejącą instalację 

odgromową.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym 

roboty budowlane w latach 2017–2018. Łączny koszt 

inwestycji to: 831 825,30 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi min. 

80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Palowicach
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Szkoła Podstawowa  
w Przegędzy
Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r., natomiast 

w 2018 roku zrealizowano większość zaplanowanego 

zakresu termomodernizacji. Docieplono ściany i stro-

podach budynku szkoły, wykonano obróbkę blacharską 

dachu, orynnowanie, przeprowadzono remont kominów, 

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano 

dwie pompy ciepła, zamontowano zawory termostatycz-

ne na grzejnikach c.o., odtworzono istniejącą instalację 

odgromową.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym 

roboty budowlane w latach 2017–2018. Łączny koszt 

inwestycji to: 575 419,12 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% 

wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa nr 6 
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzących w skład za-

dania. Wymieniono pokrycie dachu budynku szkoły, do-

cieplono strop nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły 

oraz dach budynku sali gimnastycznej i stropu łącznika, 

docieplono ściany budynku sali gimnastycznej, wymie-

niono stolarkę okienną w budynku szkoły i budynku sali 

gimnastycznej, wykonano remont elementów zewnętrz-

nych – biegi schodowe, spoczniki, balkony, odnowiono 

balustrady, odtworzono istniejącą instalację odgromową, 

wykonano montaż zaworów termostatycznych.

Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym 

roboty budowlane w latach 2017–2018. Łączny koszt 

inwestycji to: 1 813 756,16 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi min. 

80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bełku
W 2018 roku zrealizowano cały zaplanowany zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzących w skład za-

dania. Docieplono ściany nadziemia i stropodachu łącznie 

ze stropodachem wieży OSP, wymieniono stolarkę okien-

ną i drzwiową, wykonano remont podestu przed drzwia-

mi do kotłowni, odtworzono istniejącą instalację odgro-

mową, wykonano montaż zaworów termostatycznych.

Zadanie realizowane w latach 2014–2018. Łączny 

koszt inwestycji to: 403 833,90 zł. Zadanie współfinan-

sowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wyno-

si min. 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 1  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku wykonano część robót związanych z docie-

pleniem dachu budynku przedszkola, przeprowadzono 

montaż stolarki drzwiowej, remont elementów zewnętrz-

nych – biegi i spoczniki, naprawę nawierzchni chodników. 

Zakończenie robót nastąpiło 8.01.2019 r.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w latach 2018–2019. Łączny koszt 

inwestycji to: 718 292,60 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% 

wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

Szkoła Podstawowa nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
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Przedszkole nr 6  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku zrealizowano część robót związanych z do-

ciepleniem budynku przedszkola. Wymieniona została 

część stolarki okiennej, wykonano część robót w ramach 

wymiennikowni. Planowane zakończenie robót ma nastą-

pić 31.05.2019 roku.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w latach 2018–2019. Łączny prze-

widywany koszt inwestycji to: 1 561 595,00 zł. Zadanie 

współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO 

WSL na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinan-

sowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych 

inwestycji.

Przedszkole nr 7  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku wykonano część robót związanych z do-

ciepleniem stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją 

budynku przedszkola, przeprowadzono montaż stolarki 

drzwiowej, remont elementów zewnętrznych – biegi 

i spoczniki, naprawę nawierzchni chodników. Zakończe-

nie robót nastąpiło 28.03.2019 r.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w latach 2018–2019. Łączny koszt 

inwestycji to: 222 215,53 zł. Zadanie współfinansowa-

ne ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–

2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% 

wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa  
w Stanowicach
Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym roboty 

budowlane w latach 2018–2019. W 2018 roku wyłonio-

no wykonawcę zadania, wykonano część robót związa-

nych z dociepleniem budynku szkoły, przeprowadzono 

montaż stolarki okiennej. Planowane zakończenie robót 

nastąpiło 20.05.2019 roku. 

Zadanie realizowane w latach 2014–2019. Łączny 

przewidywany koszt inwestycji to: 566 123,00 zł. Zada-

nie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO 

WSL na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinan-

sowanie wynosi min. 80% wartości kosztów kwalifiko-

wanych inwestycji.

Przedszkole nr 8  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku wyłoniono wykonawcę oraz przekazano 

teren budowy. Zakończenie robót nastąpiło 6.05.2019 r.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym ro-

boty budowlane w latach 2018–2019. Łączny przewidy-

wany koszt inwestycji to: 559 881,12 zł. Zadanie współfi-

nansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 

85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 11  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 roku wykonano część robót związanych z do-

ciepleniem Przedszkola. Wymieniono stolarkę okienną. 

Zakończenie robót nastąpiło 8.05.2019 roku.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w latach 2018–2019. Łączny prze-

widywany koszt inwestycji to: 1 111 211,86 zł. Zadanie 

współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 

na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie 

wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach
W 2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy i wyko-

nano pomiary. Realizacja przebiegała w 2019 roku. Ro-

boty planuje się zakończyć 31.05.2019 r.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w roku 2019. Łączny przewidywany 

koszt inwestycji to: 583 292,36 zł. Zadanie współfinan-

sowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wy-

nosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa  
w Szczejkowicach
W 2018 roku wyłoniono wykonawcę prac oraz przekaza-

no teren budowy. Zadanie realizowane jest w 2019 roku, 

a zakończenie prac zaplanowano na 26.06.2019 roku.

Zadanie realizowane w latach 2014–2019, w tym 

roboty budowlane w roku 2019. Łączny przewidywany 

koszt inwestycji to: 833 295,18 zł. Zadanie współfinan-

sowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wy-

nosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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Inne zadania inwestycyjne

Boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przybywa 

nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk. Kolejne powsta-

ło w 2018 roku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czer-

wionce-Leszczynach.

W ramach tej inwestycji wybudowano boisko wie-

lofunkcyjne o wymiarach 20,23 m x 33,07 m, przeznaczo-

ne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego.

Roboty budowlane prowadzone były w 2018 roku. 

Łączny koszt inwestycji to: 482 999,38 zł. Zadanie finan-

sowane w całości z budżetu Gminy i Miasta.

Rewitalizacja budynku  
przy ul. Młyńskiej
W 2018 roku przeprowadzono także adaptację zde-

gradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz 

utworzono Centrum Usług Społecznych w Czerwion-

ce-Leszczynach. Dzięki zadaniu powstało 51 mieszkań 

socjalnych. W budynku utworzono także pomieszczenia 

biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych.

Prowadzone prace obejmowały:

 f przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 

dwóch segmentów budynku hotelowego oraz budyn-

ku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszcze-

nia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych 

(w tym: instalacja: c.o., wod-kan. i elektryczna),

 f termomodernizację obiektu w części objętej projektem,

 f wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części obję-

tej projektem,

 f zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu 

zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siat-

kówki plażowej,

 f wykonanie dróg manewrowych oraz drogi pożarowej,

 f wykonanie dwóch parkingów dla samochodów oso-

bowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 

60x40x10 cm (łącznie 62 miejsca parkingowe w tym 

3 dla osób niepełnosprawnych) – łączna powierzchnia 

parkingów wynosi 812,70 m².

Celem realizowanego projektu jest przede wszystkim po-

prawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczo-

nych lub zagrożonych wykluczeniem. Nie sprowadza się 

on jednak tylko do walki z niedoborem lokali socjalnych. 

Wykorzystanie istniejącego już budynku ma pozwolić 

na efektywne zagospodarowanie zdegradowanych za-

sobów lokalowych, a jednocześnie na podniesienie kwa-

lifikacji społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej 

infrastruktury. Oddanie w użytkowanie nowych miesz-

kań ma prowadzić do ożywienia społeczno-gospodarcze-

go obszaru rewitalizowanego. Możliwe będzie również 

utworzenie atrakcyjnej oferty aktywizacyjnej dla osób 

z niepełnosprawnościami.

Nowa infrastruktura będzie służyć wszystkim zainte-

resowanym mieszkańcom Gminy i Miasta.

Zadanie realizowane w latach 2015–2019. Łączny 

koszt inwestycji to: 6 566 043,22 zł. Zadanie współfinan-

sowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wyno-

si 65,78% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4  
w Czerwionce-Leszczynach

Budynek przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach
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Remont zabytkowego zameczku 
i jego otoczenia w Leszczynach
Inwestycja pn.: Rewitalizacja społeczna i infrastruktural-

na poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia 

w Czerwionce-Leszczynach została rozpoczęta w listopa-

dzie 2018 roku. Wcześniej, przygotowano dokumentację 

oraz przygotowano postępowanie przetargowe, w wyni-

ku którego wyłoniono wykonawcę zamówienia. Planowa-

ny termin zakończenia zadania to kwiecień 2020 roku.

Celem inwestycji jest utworzenie nowej, atrakcyjnej, 

międzypokoleniowej przestrzeni publicznej na terenie 

dzielnicy Leszczyny.

Zabytkowy budynek zameczku zostanie gruntownie 

odremontowany i dostosowany do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami. Celem prac konserwatorskich jest 

przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu. Zgodnie z za-

łożeniami projektu, po zakończeniu prac rewitalizacyj-

nych, zameczek ma służyć społeczności lokalnej.

Bardzo ważną częścią tej inwestycji jest zagospoda-

rowanie parku przy zameczku. Zaplanowano wykonanie 

tarasów i sceny „pod chmurką” oraz wydzielenie nowych 

ścieżek pieszo-jezdnych. Gratką dla najmłodszych ma być 

nowy plac zabaw ze ścianką wspinaczkową i elastycznym 

podłożem wpisany w koło otoczone zielenią, za którą 

planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze 

i wrotkach.

Dorośli, podobnie jak w innych dzielnicach i sołec-

twach, będą mieli okazję skorzystać z siłowni pod chmur-

ką oraz miejsca do ćwiczeń „street workout”. Siłownia, 

jak i plac zabaw, będzie wpisana w okrąg otoczony zie-

lenią. Zaplanowano także montaż efektownej fontanny 

w kształcie kuli ziemskiej. W tym miejscu powstanie tak-

że lodowisko i boisko.

Projektem objęto również teren przy stawie. Planuje 

się wydzielenie parkingu, ścieżek spacerowych, miejsc 

do odpoczynku, utworzenie miejsca do spotkań przy 

grillu oraz tarasu z leżakami. Wokół stawu ma powstać 

ścieżka informacyjno-edukacyjna.

Zadanie realizowane w latach 2016–2020. Łączny koszt 

inwestycji to: 13 910 049,42 zł. Zadanie współfinan-

sowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 

2014–2020, budżetu państwa oraz budżetu gminy. 

Dofinansowanie wynosi min. 38,99% wartości kosztów 

kwalifikowanych inwestycji.

Wizualizacje rewitalizacji zabytkowego zameczku i jego otoczenia
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Inwestycje w obszarze 
drogownictwa

W 2018 roku przeprowadzono także szereg prac inwe-

stycyjnych oraz remontowych dróg i chodników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano m.in.:

 f budowę chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej 

etap I – kanalizacja deszczowa w Stanowicach za kwo-

tę 97 687,83 zł,

 f przebudowę fragmentu ul. 3 Maja za kwotę 

435 953,98 zł,

 f przebudowę ul. Sportowej za kwotę 859 110,32 zł.

Odcinek ul. Sportowej został całkowicie przebudo-

wany na długości 385 metrów. W ramach inwestycji wy-

konano przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, pozostałej 

części ulicy i chodnika oraz elementów odwodnienia pasa 

drogowego i wymianę oświetlenia ulicznego. Zamonto-

wano także nowe elementy małej architektury oraz prze-

prowadzono nasadzenia drzew ozdobnych.

Wartość zadania wyniosła 859 110,32 zł, z czego 

660 503,00 zł stanowi pozyskane przez Gminę dofi-

nansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej In-

frastruktury Drogowej.

W ramach większych usług remontowych wykona-

no m.in.:

 f remont dróg bitumicznych przez ułożenie mikrody-

wanu na:

– ul. Granicznej w Bełku na powierzchni 2 140,00 m²  

za kwotę 44 642,11 zł,

– ul. Bełkowskiej w Szczejkowicach na pow. 

3 330,00 m² za kwotę 69 466,47 zł,

– ul. Kałuży w Dębieńsku na powierzchni 3 285,00 m² 

za kwotę 68 527,73 zł,

– ul. Rymera w Czerwionce na powierzchni 952,00 m² 

za kwotę 19 859,48 zł,

– ul. Doktora Rostka w Czerwionce na powierzchni 

1 190,00 m² za kwotę 24 824,35 zł,

 f remont placu przy restauracji „Rogowa” 

w Stanowicach na powierzchni 1 660,00 m² za kwotę 

34 628,93 zł,

 f nakładkę bitumiczną na ul. Kamieńskiej w Przegędzy 

za kwotę 292 944,78 zł,

 f remont fragmentu dojścia do pomnika „Ofiarom Hitle-

ryzmu” w Leszczynach za kwotę 29 985,62 zł,

Prace przy przebudowie ulicy Sportowej w Leszczynach
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 f remont przepustu drogowego odwadniającego 

ul. K. Miarki w Bełku za kwotę 37 666,82 zł,

 f remont fragmentu kanalizacji deszczowej zlokali-

zowanej w ul. Sportowej w Leszczynach za kwotę 

50 000,00 zł,

 f remont elementów odwodnienia i kanalizacji deszczo-

wej na ulicach: Polnej, Konopnickiej w Leszczynach, 

Prostej, Asnyka, Kałuży w Dębieńsku, Szkolnej w Pa-

lowicach, 1 Maja, Kościelnej w Stanowicach za łączną 

kwotę 62 258,41 zł,

 f remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie 

betonowych nawierzchni śladowych na łącznej dłu-

gości 3 217,00 m.b. na: ul. Palowickiej (bocznej) w Beł-

ku, ul. Markwioka etap II, ul. Zabrzańskiej – boczna 

w Dębieńsku, ul. Nowej, ul. Swobody, ul. Topolowej 

w Czuchowie, ul. Działkowców – boczna w Czerwion-

ce, ul. Ogrodowej w Stanowicach, ul. Zielonej etap II, 

ul. Leszcze w Książenicach, ul. Słowiańskiej, ul. Pawla-

sa w Leszczynach, ul. Szkolnej w Palowicach, za łączną 

kwotę 1 129 868,39 zł,

 f remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gmi-

ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez uzupeł-

nienie asfaltobetonem ubytków i wybojów. Łącznie 

wbudowano 1050,00 ton masy na gorąco za kwotę 

515 308,50 zł,

 f remont nawierzchni nieutwardzonych na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez 

dwukrotne wyrównanie (wiosna/jesień i wg potrzeb) 

oraz zagęszczenie nawierzchni wraz z uzupełnieniem 

ubytków tłuczniem. Łącznie na wszystkich drogach 

objętych remontem w 2018 r. wbudowano 2 373,56 

ton kruszywa,

 f remonty chodników, w tym współfinansowane przez 

wspólnoty mieszkaniowe, przy ulicach: Dworco-

wej, Ligonia 14, Kopernika 1, Kopernika 3, K. Miarki 

w Leszczynach za łączną kwotę 149 950,00 zł,

 f mechaniczne udrożnienie i czyszczenie kanalizacji 

deszczowej za łączną kwotę 120 960,00 zł.

Ulica Sportowa w Leszczynach po przebudowie
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Kultura, sport i rekreacja

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wyróżnia się 
w regionie walorami rekreacyjnymi. Zainteresowaniem 
cieszą się ścieżki rowerowe, nordic walking, 
spacerowe, a także infrastruktura sportowa – boiska, 
basen, kąpielisko. Przybywa amatorów biegania. 
Od kilku lat obserwuje się także rozwój turystyki. 
Uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej. 
Zabytkowe osiedle Familoków dzięki staraniom Gminy 
zostało wpisane na listę najbardziej wartościowych 
obiektów architektury przemysłowej tworzących 
Szlak Zabytków Techniki. Turyści chętnie odwiedzają 
także kościoły znajdujące się na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Zainteresowaniem mieszkańców całego 
regionu cieszy się różnorodna oferta przygotowywana 
przez Miejski Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 

Miejski Ośrodek Kultury

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny może poszczy-

cić się bogatą ofertą kulturalną, skierowaną zarówno 

do dzieci, jak i dorosłych. W 2018 roku Miejski Ośrodek 

Kultury w Czerwionce-Leszczynach prowadził działal-

ność kulturalną w jedenastu placówkach. Były to:

 f Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-

-Leszczynach,

 f Centrum Informacji Turystycznej i Izba Tradycji,

 f Dom Kultury w Czerwionce,

 f Dom Kultury w Leszczynach,

 f Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach,

 f Świetlica Dzieci i Młodzieży w Czuchowie,

 f Świetlica w Bełku,

 f Świetlica w Dębieńsku,

 f Świetlica w Książenicach,

 f Świetlica w Palowicach,

 f Świetlica w Stanowicach.

W placówkach tych działało 40 zespołów artystycz-

nych, kół zainteresowań oraz sekcji i grup, skupiających 

łącznie około 980 osób. Przygotowano również szeroką 

i ciekawą ofertę zajęć skierowaną do dzieci i młodzieży 

na okres wakacji i ferii, z której skorzystało ponad 2,5 tys. 

osób.

W 2018 roku w zakresie amatorskiego ruchu artystycz-

nego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

działały „Kapela z Naszego Miasteczka” oraz dwa zespo-

ły śpiewacze – „Karolinki” i „Książeniczanki”. W sumie 

zorganizowano kilkaset wydarzeń kulturalnych i arty-

stycznych, zarówno o zasięgu lokalnym i regionalnym, 

jak też ogólnopolskim i międzynarodowym, w których 

uczestniczyło ok. 54 tys. osób.

Budynek CKE w  Czerwionce-Leszczynach
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Oferta obejmowała m.in. koncerty, warsztaty, imprezy 

turystyczne i sportowo-rekreacyjne, spektakle teatral-

ne i seanse filmowe, wystawy, festiwale i przeglądy arty-

styczne oraz prelekcje, wykłady i konferencje. Na szcze-

gólną uwagę zasługują imprezy cykliczne, w tym Festiwal 

Mażoretek „Parada”, Ogólnopolski Festiwal Tańca „In-

spiracje”, Festiwal Orkiestr Dętych, Młodzieżowy Festi-

wal Muzyczny, dwudniowy Festiwal Teatralny połączo-

ny z warsztatami, Międzynarodowy Konkurs Poetycki 

„O Złote Cygaro Wilhelma”, Przegląd Teatralny i Recy-

tatorski Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bliskie 

Spotkania”, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara ślą-

ska na wesoło”. Dużym zainteresowaniem mieszkańców 

cieszą się coroczne imprezy regionalne poprzedzające 

święta – „Jarmark Wielkanocny” i „Święto Makówek”. 

Wraz z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Katowicach współorganizowano spektakl teatralny pt. 

„Żywoty Świętych Osiedlowych”, wystawiony na zabyt-

kowym osiedlu Familoków w Czerwionce z okazji Święta 

Szlaku Zabytków Techniki „Industriady”. 

W okresie letnim największą uwagę skupiły dwie im-

prezy plenerowe. Pierwsza z nich to „Around The Rock” 

– najbardziej rozpoznawalne wydarzenie w Czerwion-

ce-Leszczynach, przyciągające tysiące fanów muzyki 

rockowej, punkrockowej i regeaowej. Wśród artystów, 

którzy zaprezentowali się podczas zeszłorocznej edy-

cji festiwalu znaleźli się: Cała Góra Barwinków, Maleo 

Reggae Rockers, Kabanos, Dżem i Luxtorpeda. Z kolei 

podczas „Wakacyjnego grania” – dwudniowego pleneru, 

który okazał się artystycznym i frekwencyjnym sukcesem 

– wystąpili: Kabaret Smile, Zespół Piękni i Młodzi, Zespół 

Zbóje, rapperzy Bob Obe & Bas Tajpan, rapper Skorup, 

Jamal i Grubson.

Rok 2018 obfitował również w ważne jubileusze. 

90-lecie działalności artystycznej obchodziła Orkiestra 

Miejska „Dębieńsko”, 40-lecie świętował Zespół Śpiewa-

czy „Książeniczanki”, 35-lecie – Klub Kultury Japońskiej, 

zaś 20-lecie – Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”. Od-

była się również uroczysta, 25. edycja Wojewódzkiego 

Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapo-

mnienia”.

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury prowadził działal-

ność wydawniczą w postaci miesięcznika „Kurier”, który 

na swych łamach porusza głównie tematykę regional-

ną, m.in. z zakresu kultury, oświaty i sportu oraz działal-

ności miejscowego samorządu. W 2018 roku ukazało się 

11 numerów o łącznym nakładzie 55 000 egzemplarzy.

WYDARZENIA

XVI Festiwal „Around The Rock” Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada”

Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriada” 90 lat Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” 27
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Biblioteka Publiczna

Biblioteka działa na podstawie Statutu Biblioteki Publicz-

nej w Czerwionce-Leszczynach jako instytucja kultury. 

Obejmuje swym zakresem 10 placówek bibliotecznych 

– Bibliotekę Centralną w dzielnicy Czerwionka, a także 9 

Filii Bibliotecznych: w dzielnicach Leszczyny, Dębieńsko 

i Czuchów oraz w sołectwach Bełk, Palowice, Przegędza, 

Książenice, Szczejkowice i Stanowice.

Misją Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczy-

nach jest zaspakajanie potrzeb lokalnego środowiska 

w zakresie dostępu do wiedzy, kultury i informacji. 

Świadczone usługi dostosowuje do zmieniających się po-

trzeb użytkowników i pojawiających się możliwości tech-

nologicznych. Poza udostępnianiem zbiorów prowadzi 

działalność edukacyjną, kulturalną i upowszechniającą 

czytelnictwo w formie warsztatów, spotkań autorskich, 

konkursów czy wystaw.

Zbiory biblioteczne
Biblioteka gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne. 

W 2018 roku zakupiono 3 627 woluminów nowości wy-

dawniczych za łączną kwotę 80 201 zł, tj. o 1 060 więcej 

niż w 2017 roku. W omawianym roku uruchomiono pu-

blikację katalogu bibliotecznego w Internecie poprzez 

OPAC WWW. Dzięki katalogowi OPAC WWW użytkow-

nik ma możliwość przeglądania nowości bibliotecznych 

oraz wyszukiwania określonych pozycji w dowolnym 

czasie i w dowolnym miejscu.

Wydarzenia
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach chętnie 

włącza się w akcje popularyzujące czytelnictwo, zarówno 

wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Biblioteka 

promuje nowości biblioteczne na portalu społecznościo-

wym Facebook oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się w Biblio-

tece spotkania autorskie, na które zapraszani są ludzie 

kultury, literatury i sztuki. W 2018 roku Biblioteka 

po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego czytania. 
Do czytania jednego z najważniejszych dzieł polskiej lite-

ratury, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zaproszono 

dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną Martę Manowską 

oraz mieszkańców, którzy chętnie wzięli udział w obcho-

dach Narodowego Czytania.

Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym z Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w omawianym 

roku Biblioteka zrealizowała wraz z Fundacją „Szafa Gra” 

z Ornontowic projekt pn. „Biblioteka – tu się dzieje!”. 
W ramach projektu w Bibliotece odbyło się spotkanie 

z popularną pisarką z kręgu literatury kobiecej Anną 

Ficner-Ogonowską, a najmłodsi użytkownicy Biblioteki 

Publicznej uczestniczyli w spotkaniach autorskich z po-

pularnymi i nagradzanymi pisarkami literatury dziecięcej 

– Agnieszką Tyszką i Joanną Wachowiak, a także z debiu-

tującym pisarzem Krzysztofem Pławeckim.

Liczba woluminów zakupiona 
w poszczególnych latach

Kwota przeznaczona  
na zakup nowości wydawniczych (w zł)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2 773

2 567

3 627

64 592 zł

60 150 zł

80 201 zł
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W 2018 roku odbyło się również spotkanie z autorką 

książki pt. „Czerwionka: zarys monograficzny” – Anną 

Gudzik. Jest ona autorką wielu publikacji poruszających 

tematykę regionu śląskiego. Jej monografia Czerwionki 

została entuzjastycznie przyjęta przez czytelników Bi-

blioteki. W omawianym roku w Bibliotece miał miejsce 

także wernisaż malarstwa mieszkańca Czerwionki-Lesz-

czyn, laureata wielu nagród i wyróżnień w konkursach 

ogólnopolskich – Czesława Fojcika.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Książki 
Dziecięcej, Światowego Dnia Poezji, Międzynarodowego 

Tygodnia Książki Elektronicznej oraz Światowego Dnia 

Telewizji do Biblioteki zapraszani byli goście, którzy chęt-

nie dyskutowali z najmłodszymi czytelnikami o poezji i li-

teraturze dziecięcej.

Wśród wielu akcji popularyzujących czytelnictwo mia-

ło miejsce również wydarzenie w happeningowej formie 

pn. Ostry Dyżur Literacki, przygotowane przez Fundację 

Czas Dzieci. W scenografii i konwencji gabinetu lekar-

skiego merytoryczni specjaliści literatury dla dzieci reko-

mendowali wartościowe książki indywidualnie dobrane 

do wieku i preferencji czytelniczych. Akcja czytelnicza 

Ostry Dyżur Literacki entuzjastycznie została przyjęta 

przez najmłodszych użytkowników Biblioteki.

Wraz ze Stowarzyszeniem „Najważniejsza Jest Tra-

dycja” z Czerwionki-Leszczyn Biblioteka wzięła udział 

w projekcie „Ślonski Miszong”. W jego ramach w wybra-

nych Filiach bibliotecznych odbyły się zajęcia kultural-

no-edukacyjne na temat śląskich zwyczajów i tradycji.

W 2018 roku w Filii bibliotecznej w Leszczynach zo-

stał powołany Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci (DKK 
dla Dzieci), który działa w ramach programu realizowa-

nego przez Instytut Książki. DKK dla Dzieci promuje 

kulturę literacką oraz kreuje modę na czytanie wśród 

najmłodszych użytkowników Biblioteki.

WYDARZENIA

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

Tydzień Głośnego Czytania

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn znajdują 

się następujące obiekty sportowe, stanowiące własność 

Gminy i będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach:

 f kryta pływalnia,

 f kąpielisko otwarte „U Grzyba”,

 f siedem boisk sportowych,

 f dwa boiska „Orlik”,

 f boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią 

„Orzeł”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Lesz-

czynach dysponuje także wysoko wykwalifikowaną kadrą 

instruktorską, która gwarantuje wysokiej jakości obsługę 

wycieczek autokarowych, pieszych i rowerowych w okre-

sie lata, natomiast zimą prowadzi naukę jazdy na nartach. 

Zimowe wyjazdy na narty organizowane są do wielu 

atrakcyjnych miejscowości górskich w Polsce, Czechach 

i Słowacji. Ośrodek prowadzi również szkółkę piłkarską 

dla dzieci w wieku od 6 lat oraz szkółkę szachową.

W 2018 roku pod honorowym patronatem Burmistrza 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostały zorgani-

zowane następujące zawody sportowe:

 f coroczny Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej, 

w którym udział wzięli radni Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny, pracownicy Zarządu Dróg i Służb 

Komunalnych, policji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,

 f zawody w Narciarstwie Alpejskim o Mistrzostwo 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 f coroczny Maraton Pływacki „Otyliada”,

 f turnieje szachowe z cyklu Grand Prix 2018,

 f turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka,

 f turniej szachowy o puchar Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,

 f wyścig kolarski połączony ze Strefą Kibica Tour de 

Pologne,

 f VII Nocny Bieg Uliczny w Czerwionce-Leszczynach,

 f Amatorska Liga Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwion-

ce-Leszczynach,

 f Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej.

Zorganizowano także wyjazdy na narty dla dzieci, szereg 

wycieczek autokarowych oraz rajdów rowerowych, m.in.:

 f wycieczkę autokarową na Babią Górę,

 f wycieczkę autokarową do Krakowa,

 f wycieczkę autokarową do Beskidu Małego (Magurka),

 f wycieczkę autokarową do Czech (Ramzova – Hruby 

Jesenik),

 f wycieczkę autokarową do Rabki (Stare Wierchy),

 f rajd rowerowy Ramżów,

 f rajd rowerowo-kajakowy (Racibórz),

 f wycieczkę rowerową na „Konec Sveta” – Petrovice 

u Karvine – Bar „Koliba”,

 f wycieczkę rowerową – „Rowerowe pożegnanie lata” 

(Leboszowice).

Kąpielisko „U Grzyba”

Boisko z nawierzchnią syntetyczną w dzielnicy Dębieńsko

30
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WYDARZENIA

Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Mistrzostwo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wyjazdy na narty dla dzieci

Spotkanie z Gwiazdą Sportu – Kacper Woryna

Wyścig Kolarski połączony ze Strefą Kibica Tour de Pologne

Turnieje szachowe z cyklu Grand Prix 2018

VII Nocny Bieg Uliczny w Czerwionce-Leszczynach
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Edukacja w Gminie

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest 
organem prowadzącym dla szkół podstawowych 
i przedszkoli zlokalizowanych na jej terenie. Do zadań 
samorządu gminnego należy m.in. ustalenie sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, a także określenie granic 
obwodów szkół podstawowych. Organ prowadzący 
ma obowiązek zapewnienia prowadzonym jednostkom 
oświatowym odpowiednich warunków działalności, 
w tym także warunków materialno-organizacyjnych. 

Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu 

terytorialnego, jako organu prowadzącego szkołę lub 

przedszkole, jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higie-

nicznych warunków nauki. Ponadto Gmina organizowała 

dojazd dzieci do szkół gminnych lub zwracała koszty, jeżeli 

dowożenie zapewniali rodzice. W tym zakresie w 2018 

roku został zorganizowany bezpłatny transport wraz 

z opieką w czasie przewozu uczniów m.in. do 6 szkół 

gminnych. Zadania oświatowe realizowane przez Gmi-

nę były także związane udzielaniem wsparcia dla proce-

su dydaktycznego oraz realizacji szkolnych programów 

wychowawczych, kontrolowaniem spełniania przez 

uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz 

dla realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

Szkoły i przedszkola

W roku 2018 w Gminie funkcjonowało 21 jednostek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: 13 szkół pod-

stawowych oraz 8 przedszkoli.

Łącznie 1 września 2018 roku edukację w klasach I szkół 

podstawowych rozpoczęło 469 uczniów, a kontynuowa-

ło w klasach starszych 3 287 uczniów, w tym 343 w kla-

sach III gimnazjum.

Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 

1 471 wychowanków, w tym: 39 w Prywatnym Przed-

szkolu Niepublicznym „Karolinka” oraz 3 w Chrześcijań-

skim Niepublicznym Przedszkolu „Genesis”.

Nad prawidłowym procesem kształcenia i wychowania 

uczniów oraz wychowanków czuwało łącznie 614 na-

uczycieli. W tej liczbie: 21 nauczycieli ze stopniem awan-

su zawodowego nauczyciela stażysty, 85 – nauczyciela 

kontraktowego, 94 – nauczyciela mianowanego, 409 na-

uczycieli dyplomowanych oraz 5 nauczycieli bez stopnia 

awansu zawodowego.
Zrewitalizowany budynek Szkoły Podstawowej nr 5 
w Czerwionce-Leszczynach
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7 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi

 f Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach

 f Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach

 f Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

 f Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach

 f Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach

 f Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku

 f Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach

6 szkół podstawowych
 f Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach

 f Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy

 f Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach

 f Szkoła Podstawowa w Stanowicach

 f Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach

 f Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach

8 przedszkoli
 f Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 7 „Skarbnikowa Willa” w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 8 „Krasnala Hałabały” w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach

 f Przedszkole w Bełku.

Na terenie Gminy funkcjonowały także dwa przedszkola 

niepubliczne:

 f Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Karolinka”,

 f Chrześcijańskie Niepubliczne Przedszkole „Genesis”.

Ponadto w 2018 roku na terenie Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny działały:

 f Klub Malucha „Bajtel” w Czerwionce-Leszczynach,

 f Klub Malucha „Wesołe Maluszki” w Czerwionce-Lesz-

czynach,

 f Żłobek „Miś Klub” w Przegędzy.

Wymienione jednostki zostały wpisane do prowadzo-

nego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-

czyny Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.
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Nauczanie indywidualne 
i wczesne wspomaganie rozwoju

Na podstawie art. 127 ust. 2 i ust. 16 Ustawy Prawo 

Oświatowe w roku 2018 nauczaniem indywidualnym 

zostało objętych 36 uczniów szkół podstawowych i klas 

gimnazjalnych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 5 i ust. 6 

ww. Ustawy wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 

zostało objętych 16 wychowanków przedszkoli.

Oddziały integracyjne

W celu udzielenia dodatkowego wsparcia uczniom 

niepełnosprawnym, w 2018 roku w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, funkcjonowa-

ło 15 oddziałów integracyjnych. Odziały te działały 

w dwóch przedszkolach oraz dwóch szkołach. Są nimi: 

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Pro-

myczek” w Czerwionce-Leszczynach, Przedszkole 

nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach, 

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegę-

dzy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 

w Czerwionce-Leszczynach.

Łącznie do oddziałów integracyjnych uczęszczało 

282 uczniów i wychowanków, w tym 69 posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia w Przedszkolu nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

Infrastruktura i baza dydaktyczna

W 2018 roku sukcesywnie była rozwijana infrastruktura 

jednostek oświatowych oraz doposażana baza dydak-

tyczna szkół i przedszkoli. Kontynuowano m.in. termo-

modernizację 14 obiektów oświatowych, w tym zakoń-

czono prace termomodernizacyjne w 6 jednostkach, 

tj. w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Prze-

gędzy, Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 

w Palowicach, Szkole Podstawowej nr 6 im. Stanisława 

Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach, Szkole Podsta-

wowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach, Przedszkolu 

nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach 

oraz Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwion-

ce-Leszczynach. Ostatecznie zakończone zostało także 

zadanie związane z nadbudową tarasu w Szkole Podsta-

wowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach 

oraz oddano do użytku boisko przy Szkole Podstawowej 

nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach.
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EDUKACJA W GMINIE

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

Nowa część  Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
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Strategie, programy i plany

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

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020  
została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/622/14  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 26 września 2014 roku.

Strategia jest dokumentem porządkującym rozwój lo-

kalny oraz zapraszającym do współdziałania przy jego 

realizacji wszystkie aktywne podmioty lokalne. Określa 

cele, kierunki, projekty oraz działania rozwojowe gminy, 

poprzez odkrywanie i aktywizowanie potencjałów lokal-

nych oraz szans występujących w otoczeniu. Określa cel 

główny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który 

brzmi następująco:

Czerwionka-Leszczyny gminą, w której można realizować 

swoje pomysły i kariery zawodowe, miejscem zapewniają-

cym przyjazne warunki dla rozwoju mieszkańców i biznesu, 

a także najlepszy dostęp do udogodnień w sąsiednich aglo-

meracjach.

Przyjęto, że rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny powinien skupić się na dwóch prio-

rytetach: gospodarczym i społecznym. Do prioryte-

tów przyporządkowano zbiór celów strategicznych 

i szczegółowych wyrażających stany i procesy skła-

dające się na pożądany rozwój Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny.

PRIORYTET GOSPODARCZY

Cel strategiczny 
w ramach priorytetu gospodarczego
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 atrakcyj-

ne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym biznesem.

Dookreślają go następujące cele szczegółowe:

CI/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych 

opierająca się na położeniu gminy na międzyna-

rodowych szlakach drogowych oraz usytuowaniu 

w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa 

śląskiego,

CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restruktu-

ryzacji, podnoszenia konkurencyjności, kształto-

wania nowoczesnych specjalizacji gospodarczych 

oraz zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki 

twórczemu wykorzystywaniu specyficznych cech 

gminy, wysokiemu poziomowi przedsiębiorczości 

mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów ze-

wnętrznych,

CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzy-

manie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu 

wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy wy-

korzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kul-

turowych gminy,

CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowa-

nych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki 

współpracy biznesu, edukacji i sektora obywatel-

skiego kompetencje mieszkańców, umożliwiające 

im funkcjonowanie na rynku pracy oraz podejmo-

wanie własnej działalności gospodarczej.
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PRIORYTET SPOŁECZNY

Cel strategiczny  
w ramach priorytetu społecznego
Zintegrowani wokół dziedzictwa lokalnego oraz wizji 

rozwoju mieszkańcy gminy podejmujący wspólne dzia-

łania na rzecz poprawy jakości życia, budowania społe-

czeństwa obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwo-

ści rozwoju dostarczane przez gminę.

Dookreślają go następujące cele szczegółowe:

CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaan-

gażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodni-

czo-kulturowe gminy,

CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się 

w uczestnictwie mieszkańców w procesach decy-

zyjnych 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 part-

nerstwa lokalnego,

CII/4 Dogodne warunki dla stałego rozwijania talentów 

i realizacji pasji mieszkańców oraz odkrywania ich 

przedsiębiorczości i kreatywności wynikające z do-

stępności udogodnień i usług publicznych.

W 2018 roku przeprowadzono ewaluację i opracowano 

Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2014–2020. W tym celu 

zebrano dane od realizatorów działań wpisujących się 

w cele Strategii. Opisano działania podejmowane w 2017 

roku, wskazując realizowane projekty i zadania wraz z ich 

realizatorami. Informacje te następnie zostały podzielo-

ne w oparciu o cele szczegółowe poszczególnych priory-

tetów. Ponadto zaprezentowano wartości osiągniętych 

wskaźników w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Analiza danych dotyczących działań społecznych wska-

zała, że:

 f na przestrzeni lat 2014–2017 zwiększyła się liczba 

uczestników objętych projektami podejmowanymi 

przez instytucje edukacji, kultury i organizacje poza-

rządowe, a także liczba uczestników wydarzeń kul-

turalnych,

 f na terenie Gminy utrzymuje się zerowy poziom defi-

cytu miejsc w przedszkolach.

Natomiast na obszarze gospodarczym zaobserwowano, że:

 f zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych,

 f wskaźnik związany z powierzchnią udostępnianych 

terenów inwestycyjnych utrzymuje się na tym samym 

poziomie,

 f w stosunku do danych dotyczących 2016 roku wzro-

sła liczba zakładanych firm, zmalała liczba inwestorów 

zainteresowanych przygotowywanymi terenami oraz 

liczba inwestorów zewnętrznych podejmujących dzia-

łalność na terenie Gminy,

 f wskaźnik dotyczący liczby inwestorów technolo-

gicznych kształtuje się na takim samym poziomie jak 

w 2016 roku.

Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2014–2020 został zapre-

zentowany na komisjach Rady Miejskiej oraz przyjęty 

na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2018 roku. 

Jest on dostępny pod adresem: www.bip.czerwionka-lesz-

czyny.pl/download/22969.pdf 

Sesja zdjęciowa z udziałem mieszkańców do promocyjnego 
„Kalendarza gminnych legend i opowieści”

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/22969.pdf
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/22969.pdf
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Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych
w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny 
na lata 2016–2025

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 
2016–2025 przyjęto Uchwałą Nr XVII/211/16  
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Dokument ten został sformułowany w ramach dialo-

gu społecznego, umożliwiającego partycypację róż-

nych podmiotów, które wywierają wpływ na sytuację 

społeczną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Podstawę formalną dla opracowania strategii stanowi 

Ustawa o pomocy społecznej nakładająca na samorząd 

lokalny obowiązek sformułowania i wdrożenia strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Głównym jej 

realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czer-

wionce-Leszczynach. W ramach strategii uwzględniono 

w szczególności zagadnienia pomocy społecznej, integra-

cji społecznej oraz zawodowej osób i rodzin z grup szcze-

gólnego ryzyka, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

wynikających z uzależnień oraz innych zagadnień rzutu-

jących na sytuację społeczną Gminy.

Strategia ta jest głównym dokumentem Gminy w obsza-

rze polityki społecznej, którą można określić jako:

 f dziedzinową – skupiającą się na problemach społecz-

nych, ich genezie i następstwach,

 f wielopodmiotową – której realizacja odbywa się po-

przez łączenie wysiłków różnych podmiotów lokal-

nych, zaś efekty wdrożenia odczuwane są i będą dla 

różnych grup społeczności lokalnej,

 f zintegrowaną – łączącą działania w różnych sferach 

rozwoju lokalnego na rzecz poprawy sytuacji społecz-

nej Gminy,

 f zrównoważoną – biorącą za cel długofalowość i trwa-

łość rozwoju oraz opierającą się na zachowaniu war-

tości decydujących o spójności społeczności lokalnej.

Strategia ta realizowana jest sukcesywnie od 2016 

roku. W związku z potrzebą dokonania ewaluacji 

stopnia jej realizacji, w roku 2018 dokonano analizy 

poszczególnych obszarów tematycznych zawartych 

w strategii za rok 2017.

Zbadano następujące cele strategiczne:

 f kompetencje społeczne, zawodowe i cywilizacyjne 

mieszkańców umożliwiające rozwój osobisty, rozwój 

rodzin i realizację karier zawodowych, a także ograni-

czające zjawisko bezrobocia,

 f silne, pozytywne relacje łączące mieszkańców Gminy 

oraz solidarność społeczną podnoszącą poziom bez-

pieczeństwa,

 f dostępność na terenie Gminy udogodnień aktywizują-

cych mieszkańców i umożliwiających im wykorzysta-

nie posiadanych zdolności.

Szczegółowe wyniki dotyczące ewaluacji przeprowa-

dzonej w 2018 roku znajdują się na stronie www.opsczer-

wionka-leszczyny.pl

Aktualnie gromadzone są materiały, które pozwolą do-

konać ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 

na lata 2016–2025 za rok 2018.

http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
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Dokumenty planistyczne

Podstawowymi aktami planowania przestrzennego 
w gminach są: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego jest dokumentem kreującym poli-

tykę przestrzenną gminy, sporządzanym dla całego jej 

obszaru.

Studium dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

zostało zatwierdzone Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miej-

skiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 

roku, a następnie zmienione Uchwałą Nr XXXIV/458/13 

z dnia 25 października 2013 roku.

Co najmniej raz w czasie kadencji burmistrz jest zobo-

wiązany do przekazania radzie miejskiej wyników analiz 

dotyczących oceny aktualności studium. Ostatnią ocenę 

jego aktualności przeprowadzono w 2016 roku.

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z późniejszymi zmianami ustalenia studium są wiążące 

dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejsco-

wych. W oparciu o obowiązujący dokument do końca 

2018 roku opracowano 15 miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 

2385 ha (19% powierzchni Gminy). W trakcie proce-

dowania w 2018 roku były 3 projekty planów o łącznej 

powierzchni 687 ha (5,4% powierzchni Gminy).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

stanowią zaś podstawę planowania przestrzennego 

w gminie. Nie mogą wykraczać poza granice administra-

cyjne danej gminy, ale mogą obejmować część jej ob-

szaru. Przedmiotowe plany są aktami ustanawiającymi 

powszechnie obowiązujące przepisy na danym terenie.

Stopień pokrycia naszej Gminy Czerwionka-Leszczyny 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenne-

go wynosi 99% jej powierzchni.

W 2018 roku realizowano kolejne etapy procedury 

uchwalania planu miejscowego, obejmującego obszar 

w Leszczynach i Przęgędzy o powierzchni około 530 ha, 

a rozpoczęte Uchwałą Nr XLVIII/641/14 Rady Miejskiej 

z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy-

ny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Prze-

gędza. Następnie plan ten został przyjęty Uchwałą 

Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczy-

nach z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Rozpoczęto także realizację uchwał:

 f Nr XXXV/396/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 

w obrębie Bełk o powierzchni około 430 ha,

 f Nr XXXVI/408/17 z dnia 26 maja 2017 roku w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenu górniczego „Dębieńsko 1” o powierzchni około 

1,9 ha.

Uchwałą Nr LIV/593/18 z dnia 28 września 2018 roku 

dokonano również przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-

ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obejmującego obszar 

w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrę-

bie Dębieńsko o powierzchni około 246 ha.

Ostatnia ocena aktualności planów została dokonana 

w kadencji Rady Miejskiej 2014-2018.
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Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2022 roku

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku, zwany 
dalej także LPR, stanowi istotny element polityki 
rewitalizacji do roku 2022 w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny.

Zakres zaplanowanych działań oraz projektów wpisu-

je się w szerokie rozumienie rewitalizacji jako procesu 

„wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zde-

gradowanych poprzez działania całościowe (powiązane 

wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społecz-

ne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję 

na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej go-

spodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez pro-

gramy rewitalizacji”.

Przedmiotowy Lokalny Program Rewitalizacji został 

opracowany w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewita-

lizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, 

przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Podstawą 

sformułowania LPR były prace analityczne, diagno-

styczne oraz prowadzone prace studialne i wizje lokal-

ne w podobszarach o zdiagnozowanych problemach 

rozwojowych. Kluczowym elementem procesu sporzą-

dzenia niniejszego projektu była również szeroka party-

cypacja społeczna obejmująca organizację publicznych 

debat z mieszkańcami, warsztaty z przedstawicielami 

partnerów społeczno-gospodarczych, w tym podmio-

tów sektora NGO, prowadzenie ankiet bezpośrednich 

wśród mieszkańców i konsultacji z wykorzystaniem 

strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwion-

ka-Leszczyny.

Na podstawie analizy zobiektywizowanych wskaźników 

liczbowych charakteryzujących zróżnicowanie występu-

jące wewnątrz gminy w sferze społecznej, infrastruktu-

ralnej i przestrzennej oraz środowiskowej i gospodarczej, 

w oparciu o skalę występujących zjawisk oraz ich istot-

ność z punktu widzenia procesów zachodzących w gmi-

nie w zakresie sfery społecznej, w analizie uwzględniono 

poniższe czynniki obrazujące wyzwania w poszczegól-

nych sferach:

 f społecznej – liczba osób otrzymujących wsparcie 

z systemu pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców jednostki (dzielnicy/sołectwa), bezrobo-

cie, w tym wśród kobiet oraz zjawisko długotrwałego 

bezrobocia, a także negatywne konsekwencje tych 

zjawisk związane z zadłużeniem w budynkach komu-

nalnych,
Familoki przy ul. Wolności w Czerwionce

40
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 f gospodarczej – liczba podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

 f przestrzennej – szacunkowa powierzchnia budynków 

mieszkalnych na 1 osobę i powierzchnia budynków 

niemieszkalnych na 1 ha oraz szacunkowe potrzeby 

remontowe w budynkach komunalnych na 100 miesz-

kańców obszaru,

 f środowiskowej – średnie stężenie PM2,5  mg/m3 

i średnie stężenie PM10 mg/m3.

W powyższych kategoriach problemów (ujętych ilo-

ściowo) wskazano obszary, które charakteryzują się 

wartością wskaźników odbiegającą od średniej gminnej, 

co może uzasadniać potrzebę podjęcia działań rewitali-

zacyjnych. Podobnie w zakresie pozostałych sfer wska-

zano obszary charakteryzujące się wartościami odbiega-

jącymi od średniej gminnej.

W oparciu o zobiektywizowane wskaźniki w LPR 

wskazano na dwie jednostki funkcjonalno-przestrzenne 

– dzielnice o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk 

społecznych, które stanowią łącznie obszar zdegradowa-

ny: Czerwionka i Leszczyny. Następnie w dwóch etapach 

łączących podejście ilościowe z podejściem jakościowym 

ze zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego wydzie-

lono obszar rewitalizacji, na który składają się dwa po-

dobszary:

1. podobszar rewitalizacji „Czerwionka”, który poło-

żony jest w centralnej części dzielnicy miejskiej Czer-

wionka.

Zajmuje on powierzchnię około 74 ha. Głównym 

zespołem zabudowy, wokół którego ogniskują się 

problemy, jest zespół historycznej zabudowy wielo-

rodzinnej obejmujący zabudowę kolonii robotniczej 

oraz budynki wielorodzinne w otoczeniu.

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

.

2. podobszar rewitalizacji „Leszczyny”, który położony 

jest w centralnej części dzielnicy miejskiej Leszczyny.

Zajmuje on powierzchnię ok. 52 ha. Na jego terenie 

dominują obiekty mieszkaniowe wielorodzinne w za-

budowie klatkowej z drugiej połowy XX wieku. Dla 

podobszaru rewitalizacji „Leszczyny” głównym zespo-

łem zabudowy, wokół którego ogniskują się problemy, 

jest zespół wielorodzinnej zabudowy administrowa-

nej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karlik” oraz 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

W ramach LPR w 2018 roku realizowano jeden z pod-

stawowych, kluczowych projektów inwestycyjnych pn. 

„Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania so-

cjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Spo-

łecznych”. Ponadto przekazano plac budowy w ramach 

projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna 

poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia 

w Czerwionce-Leszczynach”.

Poza tym do Instytucji Zarządzającej, to jest Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, złożono 

projekt pn. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość 

naszego miasta” Program Aktywności Lokalnej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołano Zespół 

ds. wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Re-

witalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

do 2022 roku, a także przeprowadzono 2 spotkania kon-

sultacyjne z mieszkańcami, których celem było zebranie 

opinii mieszkańców oraz omówienie spraw lokalnych.



CZERWIONKA-LESZCZYNY  |  Raport o stanie Gminy i Miasta 2018

42

Gminny Program Opieki  
nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny
na lata 2015–2018

Program został przyjęty Uchwałą Nr III/45/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
18 grudnia 2014 roku. Jest to dokument, którego 
konieczność sporządzenia wynika z zapisów Ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

Zapisy powyższego dokumentu stanowią podstawowe 

narzędzie do zapewnienia środków do realizacji Gminne-

go Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2015–2018.

Do ochrony konserwatorskiej w naszej gminie wskaza-

no zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne 

ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. W założeniach programowych 

przedstawiono priorytety i główne kierunki działania 

Programu. Zawarto propozycję zadań, które obejmują 

zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ochronę krajo-

brazu kulturowego oraz rewitalizację terenów miejskich, 

a także promocję i pielęgnowanie tożsamości regionalnej.

Celem Programu jest włączenie problemów ochrony 

zabytków do systemu zadań strategicznych, uwzględnie-

nie uwarunkowań ochrony zabytków łącznie z uwarun-

kowaniami ochrony przyrody, zahamowanie procesów 

degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu 

ich zachowania, wyeksponowania poszczególnych zabyt-

ków i walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie 

działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla reali-

zacji potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, 

a także wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku w ramach realizacji celów wynikających z Gminne-

go Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2015–2018 udzielono 

dotacji celowej z budżetu gminy na odnowę pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła w Palowicach w wy-

sokości 40 000 zł, a także przeprowadzono renowację 

drewnianej figury św. Jana Nepomucena w Leszczynach 

oraz krzyża kapliczkowego przy ul. Furgoła w Czerwion-

ce za łączną kwotę 48 462,80 zł.

Ponadto w 2018 roku Gmina przeprowadziła prace 

remontowe, restauratorskie i budowlane na budyn-

kach wielorodzinnych oraz w ich otoczeniu, wpisanych 

do rejestru zabytków przy ul. Wolności, ul. Hallera 7 i 8, 

ul. Mickiewicza 3 i ul. Kombatantów 1 na łączną kwotę 

596 192,72 zł.

W celu promocji zabytków wykonano tablice infor-

macyjne, zlecono wydruk publikacji, informatorów 

gminnych, ulotek, map i przewodników. Podjęto także 

działania mające na celu popularyzację tradycji i obrzę-

dów śląskich, poprzez udział w takich wydarzeniach jak 

Europejskie Dni Dziedzictwa, Industriada, Dzień Sąsiada, 

Pierwszy Dzień Wiosny na Familokach, Tłusty Czwartek 

na Familokach. Zorganizowano również cykl spotkań po-

święcony rozmowom o śląskich tradycjach „Czwartkowe 

popołudnia na Familokach”, cykl wydarzeń „Jak to się kie-

dyś robiło”, adresowany do dzieci i młodzieży oraz impre-

zy okolicznościowe, popularyzujące śląskie tradycje takie 

jak Święto Makówek w dzielnicy Czerwionka.

Konferencja prasowa z udziałem Teatru Śląskiego przed „Industriadą”
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Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2018 rok

Do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także 
przeciwdziałanie narkomanii.

Na rok 2018 zadania te zostały określone w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonym 

przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 

24 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XLII/483/17. 

Program ten realizowany był przez:

 f Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-

nach poprzez jego komórki organizacyjne, w szczegól-

ności przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie,

 f Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych (m.in. poprzez podejmowanie czynności wo-

bec osób nadużywających alkoholu oraz prowadzenie 

kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych),

 f Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – w za-

kresie dochodów oraz udzielanych dotacji na jego re-

alizację.

W celu wykonania Programu w 2018 roku ww. jednostki 

i podmioty podjęły następujące działania:

 f ułatwiano dostęp do pomocy terapeutycznej i reha-

bilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i nar-

kotyków, osobom zagrożonym uzależnieniem oraz 

udzielano rodzinom, w których występują problemy 

uzależnień: pomocy psychospołecznej i prawnej, 

ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współ-

pracę z placówkami lecznictwa odwykowego, sądem 

i biegłymi sądowymi, udzielano informacji o miejscach 

pomocy, leczenia odwykowego,

 f wspierano działalność instytucji, organizacji pozarzą-

dowych i osób fizycznych służącą rozwiązywaniu pro-

blemów uzależnień i wynikających z nich problemów 

społecznych (w szczególności poprzez ogłoszenie 

otwartych konkursów ofert),

 f prowadzono profilaktyczną działalność informacyj-

ną, edukacyjną oraz szkoleniową (m.in. poprzez udział 

w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup ulotek 

i czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień, udział 

w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień),

 f udzielano pomocy społecznej osobom uzależnionym 

i rodzinom osób dotkniętych ubóstwem i wyklucze-

niem społecznym oraz integrowano ich ze środowi-

skiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej, 

kontraktu socjalnego i programów profilaktycznych,

 f podejmowano działania w zakresie kształtowania 

polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoho-

lowymi, ograniczenia dostępności do alkoholu zgodnie 

z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Progra-

mu są zawarte w sprawozdaniu z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 oraz w spra-

wozdaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach z 2018 roku 

zamieszczonych na stronie internetowej www.opsczer-

wionka-leszczyny.pl 

http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
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Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar  
Przemocy w Rodzinie
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2016–2020

Rodzina stanowi system wewnętrznych powiązań, 
w którym wszyscy członkowie na siebie oddziałują, 
pozostając w dynamicznej równowadze, a jakakolwiek 
zmiana wpływa na jego całość. Przemoc 
wewnątrzrodzinna zaburza funkcjonowanie systemu, 
naruszając podstawowe prawa człowieka, niszcząc 
poczucie godności, szacunku i zaufania. Przywrócenie 
prawidłowego funkcjonowania rodziny wymaga 
podjęcia oddziaływań w stosunku do ofiar przemocy 
i sprawców.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie określone są w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy i Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. W odniesieniu do Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny zostały one skonkretyzowane 

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

przyjętym Uchwałą nr XVII/212/16 Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 

roku. 

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy spotykają 

się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i jego skutkami, 

a w szczególności do:

 f osób zagrożonych przemocą w rodzinie,

 f osób doznających przemocy w rodzinie,

 f osób stosujących przemoc w rodzinie,

 f świadków przemocy w rodzinie,

 f instytucji, organizacji i służb zajmujących się przeciw-

działaniem przemocy w rodzinie.

W 2018 roku, realizując postanowienia ww. Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, podjęto następu-

jące działania:

 f kontynuowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzi-

nie (m.in. sporządzano statystyki określające wielkość 

zjawiska przemocy w rodzinie),

 f przeprowadzano systematyczną edukację społeczną 

w środowisku lokalnym (w szczególności realizowano 

programy i kampanie profilaktyczne dla dzieci i mło-

dzieży, zaprenumerowano czasopismo „Niebieska 

Linia” o problematyce przemocy),

 f wspierano i chroniono osoby dotknięte przemo-

cą w rodzinie, m.in. poprzez działalność Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz jego Grup Roboczych, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, Komisariatu Policji w Czerwionce-Lesz-

czynach,

 f podniesiono kompetencje zawodowe osób zajmu-

jących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

(2 osoby zdobyły certyfikat specjalisty w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie). 

Powyższe działania realizowano zgodnie z założeniami 

gminnego systemu interwencji i wsparcia dla osób z pro-

blemem w rodzinie, określonymi w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny na lata 2016–2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania Programu 

za rok 2018 są zawarte w sprawozdaniu z jego realizacji, 

zamieszczonym na stronie internetowej www.opsczer-

wionka-leszczyny.pl 

http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
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Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2018–2020

Rodzina jest najważniejszą i podstawową komórką 
społeczną, na której opiera się społeczeństwo. 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina może skutecznie 
przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, zarówno 
w okresie dzieciństwa, jak i w okresie dojrzewania. 
Współczesne rodziny często mają wiele trudności 
w odnalezieniu się w zmieniającej rzeczywistości. 
W momencie pojawienia się dysfunkcji, instytucje 
i służby społeczne zobligowane są do podjęcia na rzecz 
rodziny określonych działań naprawczych i objęcia jej 
wsparciem oraz wszechstronną pomocą.

Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierają-

cego rodzinę nałożyła na gminy Ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej. Obecnie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2018–2020, przyjęty Uchwałą Nr XLIII/496/17 Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 

2017 roku.

Podstawowym założeniem powyższego Programu 

jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu 

wsparcia dzieci oraz rodzin przeżywających trudności 

w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym. Zakłada 

on też kontynuację działań profilaktycznych na rzecz ro-

dziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz 

wprowadzenie nowych form pomocy rodzinie w zależno-

ści od potrzeb. Realizowane w ramach Programu zadania 

koncentrują się nie tylko na dziecku, ale również na całej 

rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, przede 

wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umiesz-

czone poza rodziną biologiczną w celu odzyskania przez 

nią funkcji opiekuńczej. Jego odbiorcami są rodziny ma-

jące trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-

wawczych, kobiety w ciąży oraz rodziny przeżywające 

trudności w związku z pojawieniem się w rodzinie dziec-

ka z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieule-

czalną chorobą zagrażającą życiu.

Celem głównym Programu jest tworzenie optymal-

nych warunków do wychowywania dzieci w środo-

wisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 

dysfunkcyjnych.

W celu osiągnięcia wyznaczonych celów oraz zreali-

zowania jego założeń w 2018 roku podjęto następujące 

działania:

 f wspierano rodziców w funkcji opiekuńczo-wycho-

wawczej za pośrednictwem asystentów rodziny 

(Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zatrudniała 

4 asystentów),

 f prowadzono wszechstronną pracę socjalną z rodziną 

w celu rozwinięcia lub wzmocnienia jej aktywności i sa-

modzielności życiowej poprzez realizację projektów 

socjalnych oraz konsultacje z doradcą zawodowym,

 f prowadzono indywidualne konsultacje wychowawcze 

dla rodziców i dzieci,

 f organizowano treningi dla rodziców (m.in. ekonomicz-

ny, higieniczny, umiejętności wychowawczych, umie-

jętności załatwienia spraw urzędowych, prozdrowot-

nych, poprawy warunków bytowych),

 f podejmowano działania mające na celu pozostawie-

nie dziecka w rodzinie biologicznej oraz przywrócenie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom 

biologicznym,

 f prowadzono działania na rzecz ograniczenia przyczyn 

i skutków przemocy w rodzinie poprzez procedurę 

„Niebieskiej Karty”,

 f prowadzono grupy wsparcia (w szczególności dla 

osób dotkniętych przemocą, dla rodzin posiadających 

dziecko z Zespołem Downa),

 f udzielano wsparcia psychologicznego,

 f udzielano informacji w zakresie dostępu instrumen-

tów polityki na rzecz rodziny,

 f reprezentowano rodziców przed instytucjami i pod-

miotami świadczącymi różne usługi społeczne,

 f współpracowano z instytucjami oraz organizacjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. z Po-

radnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwion-

ce-Leszczynach, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

w Rybniku).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejsze-

go Programu w 2018 roku są zawarte w sprawozdaniu 

z jego realizacji, zamieszczonym na stronie internetowej 

www.opsczerwionka-leszczyny.pl 

http://www.opsczerwionka-leszczyny.pl
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Program „Karta Gminy 
dla Dużej Rodziny”

Program „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” został 
przyjęty Uchwałą nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 roku. 
Jest on skierowany do członków rodzin wielodzietnych 
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w nim jest wydanie 
Karty Programu.

Za rodzinę wielodzietną – w myśl tego Programu – uwa-

ża się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 f w wieku do ukończenia 18. roku życia,

 f w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku 

gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 f bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci le-

gitymujących orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności.

„Karta Gminy dla Dużej Rodziny” uprawnia do korzysta-

nia ze zniżek oferowanych przez partnerów Programu 

z Czerwionki-Leszczyn i okolic, którymi są instytucje 

i przedsiębiorcy. Na koniec 2018 roku w Programie 

uczestniczyło 22 partnerów oferujących zniżki m.in. 

na zakup książek i podręczników, biletów na basen, bi-

letów wstępu na wybrane widowiska kulturalno-eduka-

cyjne, naukę języka angielskiego, usługi komputerowe, 

fotograficzne oraz fryzjerskie, zakup sprzętu RTV i AGD, 

odzieży, mebli, artykułów spożywczych i gospodarstwa 

domowego. W omawianym roku wydano 342 Karty Pro-

gramu, w tym 8 duplikatów uprzednio wydanych kart 

oraz 78 kart będących kontynuacją wcześniejszych, 

ze względu na utratę ich ważności.

Program „Czerwionka-Leszczyny 
przyjazna seniorom”

Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”, 
skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia 
i zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Jego celem jest poprawa jakości życia 
seniorów poprzez zaspokojenie ich psychicznych, 
społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie 
poziomu aktywności, zwiększenie dostępności m.in. 
w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych 
i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku 
osób starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie 
pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach Programu wprowadzono akcję Koperta Życia. 

Jej celem jest ułatwienie pomocy medycznej osobom 

starszym, samotnym, przewlekle chorym, poprzez 

umieszczenie w specjalnie przygotowanych kopertach 

najważniejszych informacji o stanie zdrowia. Realizato-

rem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czer-

wionce-Leszczynach. Akcja skierowana jest do mieszkań-

ców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotkniętych 

niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, jak również 

do wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy ukończyli 

60 rok życia. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny. 

W skład pakietu Koperta Życia wchodzi przezroczysta 

plastikowa koperta, karta informacyjna, naklejka na Ko-

pertę Życia oraz naklejka na lodówkę. Koperta życia wraz 

z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lo-

dówce – miejscu łatwym do zlokalizowania. Lodówka 

zawierająca Kopertę Życia powinna być oznakowana 

poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki. 

Od czasu wprowadzenia tego programu wydano 51 pa-

kietów, w tym w 2018 roku – 7 pakietów.

Jednym z elementów Programu „Czerwionka-Leszczyny 

przyjazna seniorom” jest również Ogólnopolska Karta Se-
niora – edycja miejska Czerwionka-Leszczyny, która wy-

dawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego. Karta 

nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową oraz 

nie zastępuje żadnej formy płatności. Posiadanie Karty 

umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego 

wachlarza usług z  zakresu kultury, sportu, rekreacji, 

nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapew-

nia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych 
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zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz 

jednostki organizacyjne Gminy, biorące udział w Progra-

mie. Karta może zostać przyznana każdej osobie, która 

ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Gminy i Mia-

sta Czerwionka-Leszczyny. Dystrybucją Karty zajmuje 

się Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miej-

skim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Se-

nior, na podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek 

zaoferowanych przez partnerów, którzy zadeklarowali 

współpracę w ramach tego Programu. Miejsca, w któ-

rych przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym 

Programu. W edycji miejskiej bierze udział 16 partnerów. 

Program uprawnia także do korzystania ze zniżek w roz-

maitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia udo-

stępnionych przez partnerów Programu „Ogólnopolska 

Karta Seniora”. W 2018 roku wydano 498 Kart Seniora.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrod-

ku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, będący formą 

kształcenia i rozwoju kulturalnego i fizycznego osób do-

rosłych, to kolejny element Programu „Czerwionka-Lesz-

czyny przyjazna seniorom”.

Działalność Uniwersytetu w 2018 roku obejmowała:

 f zajęcia edukacyjne i szkoleniowe – wykłady o różno-

rodnej tematyce, kursy języków obcych (150 osób), 

obsługi komputera i korzystania z internetu (48 osób),

 f zajęcia artystyczne – zajęcia z malarstwa, rysunku 

i kompozycji (14 osób), florystyki (7 osób) oraz zajęcia 

muzyczne – chór żeński UTW (30 osób),

 f zajęcia rekreacyjno-usprawniające – pilates, aerobik, 

joga, aqua aerobik, zajęcia taneczno-ruchowe (łącznie 

244 osoby),

 f zajęcia rękodzieła artystycznego (12 osób) i sekcja 

gier towarzyskich (12 osób).

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijają 

zainteresowania poprzez uczestnictwo w wyjazdach 

edukacyjnych i wycieczkach turystyczno-krajoznaw-

czych. Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmuje działa-

nia w celu nawiązywania i utrzymywania więzi społecz-

nych i kontaktów osobistych wśród seniorów oraz więzi 

międzypokoleniowych poprzez organizację imprez oko-

licznościowych i jubileuszowych.

W 2018 roku wzrosła ilość słuchaczy do 406 osób. 

Poszerzono ofertę o zajęcia z lektoratu języka rosyjskie-

go oraz zajęcia z pilatesu. Cele działalności Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku jak: aktywizacja seniorów, poprawa 

jakości życia, zagospodarowanie czasu wolnego, inte-

gracja i rozwój intelektualny – są w pełni realizowane. 

W ramach przedmiotowego Programu w roku 2018 pod 

patronatem Burmistrza zorganizowano także Gminny 

Dzień Seniora – imprezę integracyjną prezentującą do-

robek i pasje artystyczne seniorów.

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nieformalna Grupa „Seniorzy z Zameczku” 
– Gminny Dzień Seniora
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Roczny Program Współpracy 
Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok

Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok został przyjęty 
Uchwałą Nr XLI/475/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 27 października 2017 roku.

Celem głównym Programu było kształtowanie społe-

czeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów 

społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

i umacnianie partnerstwa między administracją samorzą-

dową a organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe obejmowały:

 f integrację i wzrost poziomu aktywności oraz świa-

domości społecznej, przedsiębiorczej i obywatelskiej 

wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

ludzi młodych, budowanie poczucia odpowiedzialno-

ści za wspólnotę lokalną i regionalną,

 f wzrost znaczenia partnerów społecznych w realizacji 

zadań publicznych przez samorząd lokalny,

 f integrację podmiotów branżowych realizujących róż-

ne inicjatywy w sferze zadań publicznych,

 f wsparcie i wzmocnienie potencjału organizacji poza-

rządowych służące ich rozwojowi i lepszemu przygo-

towaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji 

zadań publicznych dla osiągnięcia ważnych celów 

społecznych,

 f efektywniejsze zarządzanie społecznościami lokalny-

mi poprzez rozpoznanie i zaspokajanie ich potrzeb,

 f odciążenie i uzupełnianie działań jednostek samorzą-

dowych w zakresie, w jakim nie są one w stanie re-

alizować niektórych zadań publicznych przez własne 

struktury,

 f efektywniejsze zarządzanie finansami samorządu 

przez dystrybuowanie środków z budżetu samorzą-

dowego na realizację zadań oraz realizację zadań pu-

blicznych taniej i bliżej mieszkańców,

 f prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych 

działań na rzecz mieszkańców.

Współpraca pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-

-Leszczyny a podmiotami odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efek-

tywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przebiegała 

ona w formie finansowej oraz pozafinansowej.

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmio-

tom dotacji na realizację zadań własnych w formie wspie-

rania wykonywania zadań własnych samorządu wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W tym celu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny ogłosił 8 otwartych konkursów ofert na re-

alizację zadań publicznych.

Otwarte konkursy ofert dotyczyły zadań realizowa-

nych zgodnie z obszarami wskazanymi w Rozdziale V 

Rocznego Programu Współpracy w zakresie:

 f kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego,

 f ratownictwa i ochrony ludności,

 f wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 f polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu,

 f ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 f działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości,

 f działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Usta-

wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami, 

w zakresie określonym w niej w pkt 1–32.

Budynek przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach 
służy m.in. organizacjom pozarządowym 
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Wyniki konkursów były publikowane w Biuletynie In-

formacji Publicznej (w zakładce: „Dotacje na zadania 

publiczne”), na stronie internetowej Urzędu Gminy i Mia-

sta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl 

(w zakładce: „Ogłoszenia Burmistrza”) oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powyższe zadania realizowane były w oparciu o dota-

cje na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny przez 17 organizacji pozarządowych, 

tj. przez:

1. Fundację „GaSzo”,

2. Fundację „GaSzo” z Palowic oraz Klub Sportowy 

„DECOR” Bełk (umowa wieloletnia 2018–2019),

3. Fundusz Lokalny „Ramża”,

4. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich 

w Książenicach,

5. Ochotniczą Straż Pożarna w Palowicach,

6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, 

Oddział Czerwionka,

7. „Razem dla Książenic”,

8. Stowarzyszenie „Guardians Team”,

9. Stowarzyszenie „LUXTORPEDA”,

10. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Orkiestra 

„Dębieńsko”,

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk,

12. Stowarzyszenie „Najważniejsza Jest Tradycja”,

13. Stowarzyszenie Pomocy „Feniks”,

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”,

15. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Katowicach.

16. Towarzystwo im. św. Brata Alberta – Koło Ryb-

nickie (umowa wieloletnia 2017–2019),

17. Wspólnotę Śląską „Ciosek”,

Celem realizacji przedmiotowych przedsięwzięć w 2018 

roku zawarto 21 umów dotacyjnych oraz kontynuowano 

1 umowę z roku 2017, na łączną kwotę 477 930 zł.

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczegól-

ności, poprzez:

 f realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz 

społeczności lokalnej,

 f wzajemne informowanie się o planowanych kierun-

kach działalności poprzez publikowanie na stronie 

internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

www.czerwionka-leszczyny.pl ważnych dla podmiotów 

informacji,

 f konsultowanie z podmiotami projektów aktów nor-

matywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych podmiotów,

 f udzielanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny honorowego patronatu istotnym 

wydarzeniom,

 f wspieranie podmiotów w zakresie bezpłatnego 

udostępniania pomieszczeń i obiektów sportowych, 

w tym udostępnianie pomieszczeń Centrum Organi-

zacji Pozarządowych,

 f przekazywanie podmiotom materiałów promocyjnych 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i wolontariacie pełna treść Sprawozdania z re-

alizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-

ku publicznego za 2018 jest opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.czerwionka-leszczyny.pl – 

zakładka: Działalność Urzędu/Roczne Programy Współ-

pracy).

Stanowisko KS „DEKOR” Bełk podczas 
Festiwalu Organizacji Pozarządowych

http://www.czerwionka-leszczyny.pl
http://www.czerwionka-leszczyny.pl
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl
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Programy dla szkół finansowane 
ze środków zewnętrznych

W 2018 roku w placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, realizowane były między 
innymi:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Celem realizacji tego Programu było doposażenie biblio-

tek szkolnych w nowości wydawnicze – książki niebędące 

podręcznikami.

Realizatorami projektu były: Szkoła Podstawowa nr 3 

w Czerwionce-Leszczynach, Szkoła Podstawowa nr 6 

w Czerwionce-Leszczynach, Szkoła Podstawowa w Pa-

lowicach, Szkoła Podstawowa w Przegędzy oraz Szkoła 

Podstawowa w Stanowicach. Całkowita wartość progra-

mu wyniosła 54 999,79 zł, w tym wkład własny Gminy: 

10 999,96 zł, a uzyskana kwota dotacji to 43 999,83 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pozytywnie wpłynęła 

na uczniów i dała nowe spojrzenie na bibliotekę. Wzbo-

gaciła biblioteki szkolne o nowości wydawnicze. Przycią-

gnęła młodego czytelnika, co spowodowało zwiększenie 

liczby wypożyczanych książek, a uczniom umożliwiło cie-

kawiej spędzić czas. Wzrosła również świadomość rodzi-

ców w zakresie czytelnictwa. Ponadto w ostatnim czasie 

– po zrealizowaniu Programu – zauważono, że uczniowie 

chętniej biorą udział w projektach edukacyjnych oraz ini-

cjują nowe przedsięwzięcia na rzecz promowania czy-

telnictwa.

Aktywna tablica
Celem opisywanego programu był rozwój infrastruktury 

szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakre-

sie technologii informacyjno-komunikacyjnej w latach 

2017–2019.

Realizatorami tego przedsięwzięcia były: Szkoła Pod-

stawowa nr 5 w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoła 

Podstawowa w Stanowicach. Całkowita wartość pro-

gramu wyniosła 35 000 zł, w tym wkład własny Gminy: 

7 000 zł, a uzyskana kwota dotacji to 28 000 zł.

Realizacja tego projektu pozytywnie wpłynęła na roz-

wój umiejętności praktycznych zarówno uczniów, jak 

i nauczycieli. Ponadto umożliwiła nauczycielom wyko-

rzystanie bardziej przystępnego sposobu przekazywa-

nia wiedzy uczniom oraz spowodowała uatrakcyjnianie 

procesu dydaktycznego, w tym zwiększenie jego efek-

tywności. Uczniowie zaś w nowatorski sposób mogli 

wykorzystywać nowe technologie, dzięki czemu zajęcia 

stały się ciekawsze. Wykorzystywane z powodzeniem 

technologie IT pozwalają też nauczycielom rozwijać swój 

warsztat, dzięki czemu szkoła dla ucznia staje się bardziej 

przyjazna i nowoczesna.

Zielone szkoły
Od wielu lat w naszej Gminie profilaktyka wraz z eduka-

cją ekologiczną realizowana jest m.in. w trakcie wyjazdów 

śródrocznych na tzw. Zielone szkoły.

W roku 2018 na Zielone szkoły wyjechali uczniowie: 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Czerwionce-Leszczynach 

oraz Szkoły Podstawowej w Bełku. Całkowita wartość 

programu wyniosła 209 250 zł, w tym wkład własny ro-

dziców uczniów: 181 270 zł, a uzyskana kwota dotacji 

to: 27 980 zł.

Uczniowie wyjeżdżający na Zieloną szkołę mieli możli-

wość spędzenia czternastu niezapomnianych dni w nad-

morskich miejscowościach. Dwutygodniowy pobyt nad 

morzem wpłynął na poprawę ich zdrowia i sprawności 

fizycznej oraz odporności. Profilaktyka zdrowotna to nie-

zmiernie istotny cel realizowany podczas pobytu dzieci 

nad morzem. Polega ona na wskazaniu uczniom różnych 

możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powie-

trzu oraz uświadomieniu im istoty tych działań. Poprzez 

spacery brzegiem morza, gry i zabawy na plaży, piesze 

wycieczki, maksymalnie wykorzystano także naturalne 

czynniki klimatyczne. Uczniowie chętnie uczestniczyli 

w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowe-

go. Codzienna poranna gimnastyka, marszobiegi brze-

giem morza, rozgrywki sportowe – grupowe i indywidu-

alne, zabawy w wodzie, dodatkowo pozytywnie wpłynęły 

na integrację grupy. Pobyt w miejscowościach nadmor-

skich wspomógł również rehabilitację leczniczą górnych 

dróg oddechowych oraz układu nerwowego uczestników.

Udział w Zielonej szkole kształtował także w uczniach 

postawę samodzielności i odpowiedzialności, zarówno 

za siebie jak i za drugiego człowieka – kolegę czy przyjaciela.

Wyprawka szkolna
Od wielu lat w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny 

uczniom Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół 

w Czerwionce-Leszczynach wypłacana jest tzw. wypraw-

ka szkolna. Celem Programu jest udzielenie pomocy fi-

nansowej na zakup podręczników i materiałów eduka-

cyjnych uczniom będącym mieszkańcami naszej gminy. 

W 2018 roku wartość projektu wyniosła: 4 424,46 zł 

i została całkowicie sfinansowana z dotacji.



51

STRATEGIE, PROGRAMY I PLANY

Wieloletni program 
gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gminy 
na lata 2018–2022

W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny obecnie 
obowiązuje Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2018–2022. Został on 
przyjęty Uchwałą Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 roku, 
a następnie zmodyfikowany Uchwałą Nr L/555/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 25 maja 2018 roku.

Wielkość zasobu mieszkaniowego
W chwili podejmowania uchwały o przyjęciu Programu 

obejmował on zarządzanie 140 budynkami, w których 

znajduje się 2014 lokali mieszkalnych, 160 lokali so-

cjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe. Według stanu 

na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina i Miasto Czer-

wionka-Leszczyny jest w posiadaniu 2011 lokali miesz-

kalnych, 182 lokali socjalnych i 12 pomieszczeń tymcza-

sowych.

Zmiany stanu posiadania wynikają z  działalności 

gminy związanej z wykupem mieszkań przez najemców, 

zasiedlaniem nowych mieszkań, likwidacją mieszkań nie 

nadających się do dalszej eksploatacji itp.

Zarządzanie zasobem
Zgodnie z Programem zasobem mieszkaniowym gminy 

zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zorganizo-

wany w formie zakładu budżetowego.

Na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy 

wydatkowano środki w wysokości 20 547 593,03 zł. 

Największym kosztem zarządzania zasobem są koszty 

inwestycyjne i remontowe.

Prace remontowe są realizowane w miarę posiada-

nych środków, z zapewnieniem bezpieczeństwa lokato-

rów, natomiast inwestycje przeprowadzane są na obiek-

tach wyłączonych z użytkowania. 

W 2018 roku w ramach realizacji planu inwestycyjne-

go i remontowego wydatkowano następujące środki:

 f inwestycyjne, związane z wymianą pokryć dachowych 

– w wysokości 374 772,55 zł,

 f inwestycyjne, związane z realizacją zadania Adapta-

cja zdegradowanego budynku na mieszkania socjal-

ne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Spo-

łecznych w Czerwionce-Leszczynach – w  wysokości 

6 697 613,88 zł,

 f bieżące, związane z zadaniami remontowymi – w wy-

sokości 3 075 402 zł.

Wyżej wspomniane zadanie inwestycyjne – Adaptacja 

zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronio-

ne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwion-

ce-Leszczynach realizowane było w trakcie całego 2018 

roku, a obiekt został oddany do użytkowania w kwietniu 

2019 roku. W 2018 roku został również zasiedlony jako 

nowy obiekt budynek socjalny przy ul. Szyb Zachodni 1 

w Czerwionce-Leszczynach. W budynku tym znajduje 

się 17 mieszkań.

Bardzo istotnym elementem zarządzania zasobem 

mieszkaniowym jest polityka czynszowa oraz działal-

ność windykacyjna. W omawianym roku w ramach dzia-

łań windykacyjnych wykonano 36 eksmisji oraz uzyskano 

129 wyroków o zapłatę. Ponadto zgodnie z harmonogra-

mem zapisanym w Programie w roku 2018 rozpoczęto 

sprzedaż mieszkań w budynku przy ul. Miarki 2 w Lesz-

czynach.Osiedle wielorodzinne w Leszczynach
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Program Ochrony Środowiska
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018–2021 
z perspektywą na lata 2022–2026

Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018–2021 
z perspektywą na lata 2022–2026 został opracowany 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 
roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 799 z późn. zm.), jako narzędzie prowadzenia 
polityki ochrony środowiska w Gminie i Mieście. 
Poprzedni dokument opracowany został w 2013 roku 
i obowiązywał w perspektywie do 2020 roku.

Przesłanką do opracowania Programu są zmiany, jakie 

zaszły w środowisku, a które powodują, że poprzedni 

dokument stał się niezgodny ze stanem faktycznym. 

W opracowaniu tym autorzy starali się dokonać porów-

nania stanu środowiska z roku 2008 i 2013 z obecnym, 

według informacji z 2017 roku (natomiast, jeśli brakowa-

ło takich informacji, posłużono się danymi z 2016 roku).

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa 

sztywnych ram Programu Ochrony Środowiska, zwraca 

natomiast uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględnia-

ło pewne dokumenty określone w art. 14 tj. strategie 

rozwoju, programy i dokumenty programowe, o których 

mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1307 z późn. zm.).

Co dwa lata będą sporządzane raporty z realizacji Pro-

gramu Ochrony Środowiska, pokazujące stan wykonania 

zadań zapisanych w Programie. W procesie wdrażania 

zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki 

bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedu-

ry opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania, 

Będą to również jednostki administracji samorządowej, 

jednostki udzielające dofinansowania oraz wszystkie 

podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, 

jak: Nadleśnictwo, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Pań-

stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Najbliższy 

Raport zostanie przygotowany w 2020 roku.

Program Ochrony Środowiska jest narzędziem, które 

koordynuje i spina w jedną całość działania związane 

z ochroną środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczynia-

ją się do zacieśniania współpracy gmin należących do po-

wiatu, instytucji i organizacji działających na jego terenie.

Realizacja zadań zaproponowanych w Programie 

Ochrony Środowiska powinna przyczynić się do zwięk-

szenia atrakcyjności Gminy i Miasta, poprawy warunków 

życia i zdrowia mieszkańców, wzrostu zainteresowania 

inwestowaniem w Gminie przez przedsiębiorców, a tak-

że poprawy jakości walorów środowiskowych i skutecz-

niejszej ochrony terenów prawnie chronionych oraz tych 

o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Warsztaty dla dzieci podczas Pikniku Ekologicznego
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Plan gospodarki niskoemisyjnej
na obszarze Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Celem dokumentu jest przedstawienie zakresu działań 
możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem 
zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem 
emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Plan został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXV/295/16 
z dnia 30 września 2016 roku.

W 2018 roku zaktualizowano Plan gospodarki nisko-

emisyjnej (PGN), uwzględniając w dokumencie nowe 

działania do realizacji przez Gminę i Miasto Czerwion-

ka-Leszczyny. Zaktualizowany dokument został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr 

XLVIII/533/18 z 23 marca 2018 roku (zmiana mająca 

na celu ujednolicenie nazwy działania nr 17 w PGN i do-

kumentacji aplikacyjnej: Uchwała Rady Miejskiej w Czer-

wionce-Leszczynach Nr XLIX/548/18 z 20 kwietnia 

2018 roku).

Dokument zawiera wyniki inwentaryzacji emisji CO
2
 

związanej z wykorzystaniem energii na terenie Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, określenie stanu istnie-

jącego w zakresie racjonalnej gospodarki energetycz-

nej, wyznaczenie celu w postaci redukcji emisji możliwej 

do osiągnięcia w roku 2020, zestawienie poszczególnych 

działań pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu 

oraz ich efektów środowiskowych i społecznych, a tak-

że propozycję systemu monitoringu efektów wdrażania 

przedsięwzięć. Inwentaryzację emisji CO
2
 do atmosfery 

wykonano w oparciu o bilans energetyczny Gminy i Mia-

sta Czerwionka-Leszczyny. Jako rok bazowy inwenta-

ryzacji przyjęto rok 2014, dla którego udało się zebrać 

kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, 

wytwórców i dostawców energii. Celem strategicznym 

jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju 

gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, 

tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku, następującego 

bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną 

i finalną. Plan zakłada, że poprzez prowadzenie działań 

w nim zawartych, gmina jest w stanie osiągnąć do roku 

2020 – w stosunku do roku bazowego – zmniejszenie 

emisji CO
2
, zmniejszenie zużycia energii, redukcję emi-

sji pyłu PM10 oraz zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym. Warunkiem 

realizacji wszystkich działań przedstawionych w Planie 

są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich 

przeprowadzenia. Decyzja dotycząca ostatecznej re-

alizacji przedsięwzięć jest podejmowana w zależności 

od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Istotnym elementem procesu wdrażania Planu jest mo-

nitoring efektów. Rekomenduje się przygotowywanie 

co roku, tzw. raportów z działań niezawierających aktu-

alizacji inwentaryzacji emisji, począwszy od przygotowa-

nia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w roku 

2021 należy przygotować „Raport z implementacji”, za-

wierający szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą 

2020 roku. Dotychczas opracowano raporty z realizacji 

PGN za 2017 i 2018 rok, które zawierają krótki opis sta-

nu zaawansowania działań przewidzianych do realizacji.

Ww. raporty opublikowano na stronie internetowej: 

www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/pla-

ny_i_programy.html

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html
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Realizacja uchwał

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską
w Czerwionce-Leszczynach w 2018 roku

Lp. Numer uchwały
Tytuł uchwały

– w sprawie

Data podjęcia 

uchwały

Realizacja uchwały 

– opis działań, środków, rezultatów itp.

1 2 3 4 5

1. XLV/511/18 przyjęcia Planu dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 
oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli

26.01.2018 r. Przyjęty ww. uchwałą Plan określa specjalności i formy kształ-
cenia nauczycieli, na które dofinansowanie było przyznawane 
w roku 2018. Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publiczne-
go, po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli.
Plan doskonalenia ustalony został na podstawie diagnozy prze-
prowadzonej przez dyrektora jednostki oświatowej.
W roku 2018 Plan obejmował następujące specjalności: pedago-
gikę specjalną (w tym: oligofrenopedagogikę, surdopedagogikę, 
tyflopedagogikę), terapię pedagogiczną, filologię angielską, za-
rządzanie oświatą, informatykę, technikę oraz inne specjalności 
wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły. Uchwała była 
realizowana w ciągu całego roku.

2. XLV/512/18 uchylenia Uchwały Nr III/28/98 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 
23 kwietnia 1998 r. w sprawie 
określenia zasad obciążania 
oraz wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości 
gruntowych stanowiących 
uprawy rolne

26.01.2018 r. Uchwałę uchylono ze względu na niemożliwość jej wykonania 
z uwagi na zapisy art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.

3. XLVI/513/18 uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich

14.02.2018 r. Na mocy Uchwały Rada Miejska odmówiła uzgodnienia projek-
tu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich, w związku z uwagami co do proponowanego przebiegu 
granic Parku. 



55

REALIZACJA UCHWAŁ

4. XLVII/516/18 emisji obligacji komunalnych 23.02.2018 r. Uchwała określała warunki emisji obligacji Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny w roku 2018. Stanowiła podstawę do wyda-
nia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach opinii 
o możliwości wykupu obligacji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
i przeprowadzeniu postępowania została zawarta umowa z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przygotowania, prze-
prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Na bazie tej umowy gmina 
wyemitowała w roku 2018 obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł. 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Z uwagi na wy-
nik analizy budżetu przeprowadzonej w IV kwartale 2018 roku 
zrezygnowano z emisji czterech serii obligacji w łącznej kwocie 
4 000 000,00 zł., ograniczając tym samym zadłużenie gminy.
Uchwała została zrealizowana.

5. XLVII/517/18 przyjęcia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

23.02.2018 r. W ramach zawartej umowy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną 
w Rybniku pn. „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny w roku 2018” przekazano do schroniska dla bez-
domnych zwierząt w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
33 psy i 11 kotów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W schronisku zaś przeprowadzono 3 zabiegi sterylizacji suk 
i 1 kotki oraz 13 zabiegów kastracji psów.
Koszt zadania w 2018 r. wyniósł 95 940 zł.
Uchwała została zrealizowana.

6. XLVII/518/18 zmian w Statucie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

23.02.2018 r. Zmiana Statutu dotyczyła załącznika nr 3 tj. wykazu jednostek 
organizacyjnych. Była ona wynikiem zmiany sieci szkół. Wykaz 
został uaktualniony w tym zakresie.

7. XLVII/519/18 zmiany Statutu Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach

23.02.2018 r. Zmiana Statutu nastąpiła na skutek reorganizacji Biblioteki Pu-
blicznej poprzez połączenie dwóch Filii Bibliotecznych w dzielnicy 
Dębieńsko w jedną Filię o nazwie: Filia nr 2 w Dębieńsku ul. Boro-
wa 4. Uchwała została zrealizowana.

8. XLVII/520/18 przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018–2022

23.02.2018 r. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi przyjęto Program, który 
określa wielkość zasobu mieszkaniowego, sposób jego zarzą-
dzania oraz finansowania. Na jego bazie realizowano w 2018 r. 
zadania w nim określone. 

9. L/555/18 zmiany uchwały Nr 
XLVII/520/18 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 
23 lutego 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018–2022”

25.05.2018 r. Doprecyzowano zapisy związane z zarządzaniem zasobem miesz-
kaniowym Gminy.

10. XLVII/521/18 zmiany uchwały dot. stawek 
jednostkowych będących 
podstawą kalkulacji dotacji 
przedmiotowych na 2018 
rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach

23.02.2018 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji dla 
ZGM na utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności pu-
blicznej. Stosownie do nowej stawki przekazywana była od 1 mar-
ca 2018 r. do ZGM zwiększona kwota dotacji.
Uchwała została zrealizowana.

11. XLVIII/524/18 przyjęcia Planu pracy i Planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2018 rok

23.03.2018 r. Uchwała corocznie podejmowana, określająca plan pracy i plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na dany rok. Uchwała została zreali-
zowana w zakresie w niej zawartym.
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12. XLVIII/525/18 podziału Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
na okręgi wyborcze 
w wyborach do Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach

23.03.2018 r. Uchwała podjęta w celu przeprowadzenia wyborów do organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru 
burmistrza, które odbyły się 21 października 2018 r.
Uchwała została zrealizowana.

13. XLVIII/526/18 zmiany Statutu Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach

23.03.2018 r. Zmiana Statutu nastąpiła na skutek zmiany siedziby Filii Biblioteki 
nr 7 w Książenicach. Filia nr 7 została przeniesiona z lokalu przy 
ul. Ks. Pojdy 98 do lokalu przy ul. Ks. Pojdy 98A.
Uchwała została zrealizowana.

14. XLVIII/527/18 ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki 
w przedszkolach publicznych 
i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny oraz określenia 
wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat

23.03.2018 r. Uchwała reguluje wymiar bezpłatnych zajęć w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych, a także wysokość opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat. Uchwała podjęta po konsultacjach z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku 
publicznego. Szczegóły znajdują się w przedmiotowej uchwale.
Uchwała była realizowana w trakcie całego roku szkolnego.

15. XLVIII/528/18 zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektorów szkół 
i przedszkoli, nauczycieli, 
którzy obowiązki kierownicze 
pełnią w zastępstwie 
nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny

23.03.2018 r. Skutkiem uchwały jest obniżenie obowiązkowego wymiaru go-
dzin dla dyrektorów i wicedyrektorów w zależności od wielkości 
szkoły (liczba uczniów, liczba oddziałów). Ustalono w niej także 
obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, lo-
gopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 
Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego, po uzgod-
nieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
Szczegóły znajdują się w przedmiotowej uchwale.
Uchwała realizowana jest od 1.09.2018 r. do nadal.

16. XLVIII/529/18 ustalenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych 
treningowych

23.03.2018 r. W oparciu o postanowienia uchwały ustalono zasady odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. W 2018 r. 
z mieszkań skorzystały 2 osoby.

17. XLIX/542/18 zmiany uchwały Nr 
XLVIII/529/18 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 23 marca 
2018 r. w sprawie ustalenia 
zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach 
chronionych treningowych 
(Dz. U. Woj. Śl. Poz. 2061)

20.04.2018 r. W oparciu o postanowienia uchwały ustalono zasady odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. W 2018 r. 
z mieszkań skorzystały 2 osoby.
Doprecyzowano kryteria dochodowe.
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18. XLVIII/530/18 zmiany uchwały Nr 
XXV/305/12 Rady Miejskiej 
z dnia 26 października 
2012 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków

23.03.2018 r. Wykaz przystanków znajduje się w załączniku do uchwały. Loka-
lizacja przystanków została uzgodniona. Przystanki znajdują się 
w administrowaniu ZDiSK.
Uchwała została zrealizowana.

19. XLVIII/531/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

23.03.2018 r. Uchwała umożliwiła przeniesienie Filii Biblioteki w Książeni-
cach do nowej siedziby, co poprawiło jakość obsługi czytelników 
i zwiększyło możliwość działalności Biblioteki. Uchwała została 
wykonana.

20. XLVIII/532/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

23.03.2018 r. Uchwała pozwoliła na powiększenie gabinetu stomatologiczne-
go w dzielnicy Dębieńsko, co poprawiło stan obsługi medycznej 
mieszkańców dzielnicy.
Uchwała została wykonana.

21. XLVIII/533/18 zmiany załącznika do uchwały 
Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
na obszarze Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny”

23.03.2018 r. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę 
i podpisano umowę dotyczącą wykonania aktualizacji PGN, 
uwzględniającą dodatkowe działania do realizacji przez Gminę. 
Po uzgodnieniu z RDOŚ w Katowicach i ŚPWIS w Katowicach od-
stąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu dokumentu.
Uchwała w trakcie realizacji.

22. XLVIII/534/18 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej

23.03.2018 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach 
przy ul. Jana Pawła II, działki nr 3028/259 o pow. 583 m2.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia oraz przeprowadzeniu procedury prze-
targu ustnego nieograniczonego, z wyłonionym nabywcą zawarto 
umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Uchwała został zrealizowana. 

23. XLVIII/535/18 udzielenia dotacji celowej 
z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru 
zabytków, nie stanowiącym 
własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

23.03.2018 r. Na wniosek właściciela zabytku wpisanego do rejestru zabytków 
podjęto uchwałę o przydzieleniu dotacji zgodnie z regulaminem 
określającym zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny. Dotacja została przyznana w wysokości 40 000 zł. 
z przeznaczeniem na odnowienie pokrycia dachowego, którą wy-
płacono po wykonaniu robót budowlanych i złożeniu prawidłowe-
go sprawozdania. Uchwała została zrealizowana.

24. XLIX/538/18 powołania doraźnej Komisji 
Statutowej

20.04.2018 r. W związku z potrzebą dokonania zmiany Statutu Gminy i Miasta, 
powołano doraźną Komisję Statutową.
Uchwała została zrealizowana.

25. XLIX/539/18 ustalenia składu doraźnej 
Komisji Statutowej

20.04.2018 r. Uchwała ustaliła skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej, 
powołanej Uchwałą Nr XLIX/538/18.

26. XLIX/540/18 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w obrębie 
Leszczyny i Przegędza

20.04.2018 r. Uchwała jest aktem prawa miejscowego kończącym procedurę 
uchwalenia planu miejscowego, do sporządzenia którego przystą-
piono na podstawie Uchwały nr XLVIII/641/14 z dnia 7.11.2014 r.
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27. XLIX/541/18 podziału Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na stałe 
obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych

20.04.2018 r. Uchwała podjęta zgodnie z obowiązkiem nałożonym przepisami 
Kodeksu wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów do or-
ganów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 
burmistrza w 2018 r.
Uchwała została wykonana.

28. XLIX/543/18 ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w dziennych domach 
pomocy

20.04.2018 r. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

29. XLIX/544/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia określającego 
zasady korzystania z Dziennego 
„Domu Senior+” w Rybniku, 
przez mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

20.04.2018 r. Uchwała pozwoliła na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 
w sprawie korzystania przez mieszkańców gminy z oferty Dzien-
nego Domu „Senior+”. Z tej formy pomocy w 2018 r. skorzystała 
1 osoba. Poniesione środki to 987,20 zł.

30. XLIX/545/18 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej

20.04.2018 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach 
przy ul. Konopnickiej, działki nr 3655/459 o pow. 1452 m2.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny. 
Planowany termin przeprowadzenia procedury przetargowej to II 
półrocze 2019 roku.
Uchwała w trakcie realizacji.

31. XLIX/546/18 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej

20.04.2018 r. Celem uchwały było uregulowanie stanu prawnego drogi – bocz-
nej Furgoła. W tym celu zlecono wykonanie operatu szacunkowe-
go, zawarto protokół uzgodnień, pozyskano niezbędne dokumen-
ty, zabezpieczono środki na wykup i zawarto umowę notarialną.
Uchwała została zrealizowana.

32. XLIX/547/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

20.04.2018 r. Uchwała pozwoliła na powiększenie gabinetu stomatologiczne-
go w dzielnicy Dębieńsko co poprawiło stan obsługi medycznej 
mieszkańców dzielnicy.
Uchwała została wykonana.

33. XLIX/548/18 zmiany „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny” przyjętego Uchwałą 
Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 30 września 2016 r.

20.04.2018 r. Zmiana mająca na celu ujednolicenie nazwy działania ujętego 
w PGN i dokumentacji aplikacyjnej opracowanej w Wydziale BFZ.
Uchwała została zrealizowana.

34. XLIX/549/18 udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Żory z przeznaczeniem 
na wydatki bieżące 
I Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Karola Miarki w Żorach

20.04.2018 r. Zawarto umowę z Miastem Żory. Trzech uczniów – mieszkań-
ców Gminy, wzięło udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności 
w Stanach Zjednoczonych. Poniesione środki to 4500 zł. 
Uchwała została zrealizowana.

35. L/550/18 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 
2017

25.05.2018 r. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2017. Zgodnie 
z postanowieniami ustawy o finansach publicznych przed udzie-
leniem absolutorium organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe.

36. L/551/18 udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 
2017

25.05.2018 r. Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi absolutorium za rok 
2017.
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37. L/554/18 zatwierdzenia 
Przewodniczącego doraźnej 
Komisji Statutowej

25.05.2018 r. Uchwała porządkowa, zatwierdzająca wybranego przez członków 
Komisji Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.

38. L/556/18 zmiany Uchwały Nr 
XVII/211/16 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny na lata 
2016-2025

25.05.2018 r. Poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały wykonano postano-
wienia Najwyższej Izby Kontroli w związku z przeprowadzoną 
kontrolą dotyczącą dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.

39. L/557/18 zmiany Uchwały Nr 
VIII/114/15 Rady Miejskiej 
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

25.05.2018 r. Akt prawa miejscowego, który wprowadza segregację dodatko-
wej frakcji odpadu komunalnego – żużla i popiołu.
Uchwała skierowana do wszystkich właścicieli nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy, osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, jednostek organizacyjnych Gminy oraz miesz-
kańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała realizowana jest w sposób ciągły.

40. L/558/18 zmiany Uchwały Nr 
VIII/113/15 Rady Miejskiej 
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych 
odpadów

25.05.2018 r. Akt prawa miejscowego, regulujący zasady odbierania dodatko-
wej frakcji odpadu komunalnego – żużla i popiołu.
Uchwała skierowana do wszystkich właścicieli nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy, osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, jednostek organizacyjnych Gminy oraz miesz-
kańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała realizowana jest w sposób ciągły.

41. L/559/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy

25.05.2018 r. Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie bezprzetar-
gowym umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę 
nr 1794/319 o pow. 4965 m2 oraz działkę nr 1796/319 o pow. 
5035 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Leszczyny z prze-
znaczeniem na uprawy rolne.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające jej stan prawny i faktyczny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy, podpisano z wnioskodawcą sto-
sowną umowę.
Uchwała została zrealizowana.

42. LI/562/18 rozpatrzenia petycji dotyczącej 
zwolnienia z podatku 
od nieruchomości oraz 
opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntów, 
budynków i budowli oraz ich 
części zajętych na prowadzoną 
na podstawie Ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) 
działalność gospodarczą 
w zakresie działalności 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych 
(żłobków i klubów 
dziecięcych) ze skutkiem 
od 1 stycznia 2018 r.

29.06.2018 r. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia petycji dotyczącej 
wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz 
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków 
i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie 
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, działalność gospodarczą w zakresie działalności placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.
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43. LI/563/18 ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

29.06.2018 r. Uchwała stanowi wykonanie postanowień art. 12 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 
w wyniku zmiany przepisów. Na podstawie tej uchwały m.in. wy-
dawane są koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Dane sta-
tystyczne w tym zakresie prowadzi Wydział Spraw Społecznych.
Uchwała w trakcie realizacji – realizowana jest sukcesywnie.

44. LI/564/18 ustalenia zasad usytuowania 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

29.06.2018 r. Uchwał stanowiła wykonanie postanowień art. 12 ust. 3 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi. Uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym 
Nr NPII.4131.1.367.2018 Wojewody Śląskiego

45. LI/565/18 ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

29.06.2018 r. Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów alkoholowych 
w dzielnicy Leszczyny Stare między godziną 22.00 a 6.00. Uchwa-
ła jest realizowana na bieżąco.

46. LI/566/18 ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

29.06.2018 r. Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów alkoholowych 
w dzielnicy Leszczyny Osiedle między godziną 23.00 a 6.00. 
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

47. LI/567/18 zmiany Uchwały Nr 
XVII/181/07 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 19 grudnia 2007 
roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu cmentarzy 
komunalnych na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 
611 z dnia 18.02.2008 r.)

29.06.2018 r. Dokonano zmiany w treści Regulaminów cmentarzy komunalnych 
dopisując następującą treść:
„Na teren cmentarza nie wolno wprowadzać psów z wyjątkiem 
użycia psa przez wyznaczone służby w wypadkach przewidzia-
nych odrębnymi przepisami, a także niewidomych, korzystających 
z pomocy psów przewodników.”

48. LI/568/18 zmiany Uchwały Nr XL/448/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 
września 2017 roku w sprawie 
określenia szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2017 r., poz. 5427)

29.06.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w uchwale dotyczącej stypen-
diów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
Wprowadzone zmiany dotyczą stypendiów, nagród i wyróżnień 
przyznawanych od 2019 roku.

49. LI/569/18 przyjęcia projektu „Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny”

29.06.2018 r. Rada Miejska realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, na podstawie pro-
jektów regulaminów przesłanych przez przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy opracowała 
projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Projekt ten 
przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – PGW 
Polskie Wody, zawiadamiając o tym fakcie przedsiębiorstwa wo-
dociągowo-kanalizacyjne.
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50. LI/570/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy (Ligonia 
3B)

29.06.2018 r. Uchwała umożliwiła wynajem piwnicy w budynku przy ul. Ligonia 
3B, mieszkańcowi budynku w taki sposób, aby inne osoby spoza 
budynku nie miały możliwości korzystania z obcej nieruchomości 
i jej infrastruktury.
Uchwała została wykonana.

51. LI/571/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy (Ligonia 
11A)

29.06.2018 r. Uchwała umożliwiła wynajem piwnicy w budynku przy ul. Ligonia 
11A, mieszkańcowi budynku w taki sposób, aby inne osoby spoza 
budynku nie miały możliwości korzystania z obcej nieruchomości 
i jej infrastruktury.
Uchwała została wykonana.

52. LI/572/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy 
(Konopnickiej)

29.06.2018 r. Uchwała pozwoliła dotychczasowemu najemcy na najem po-
wierzchni 7,14 m, tak aby nie zmieniać infrastruktury handlowej 
w budynku przy ul. Konopnickiej 4 oraz jego okolicy.
Uchwała została wykonana.

53. LI/573/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy (Szkolna)

29.06.2018 r. Uchwała umożliwiła wynajem gruntu pod garaż przy ul. Szkolnej 
3 dla mieszkańca budynku, tak aby inne osoby spoza budynku nie 
miały możliwości prowadzenia działań szkodliwych dla lokatorów 
budynku np. naprawa samochodu.
Uchwała została wykonana.

54. LI/574/18 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych 

29.06.2018 r. Z uwagi na brak woli zbycia nieruchomości gruntowej przez 
wszystkich właścicieli uchwała nie została zrealizowana.

55. LII/575/18 przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość 
stawek dodatku: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy i szczegółowe 
warunki przyznawania tych 
dodatków oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny

12.07.2018 r. Uchwała reguluje wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Została podjęta po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami działalności pożytku publicznego, po uzgodnie-
niach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Na jej 
podstawie Burmistrz ustala dodatki dla Dyrektorów, a Dyrek-
tor – nauczycielom, dodatki do wynagrodzenia oraz ustala wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw. Szczegóły znajdują się w przedmiotowej uchwale. 
Uchwała obowiązuje od 1.09.2018 r. do nadal i jest wykonywana 
na bieżąco.

56. LIII/579/18 zmian w Statucie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

31.08.2018 r. Konieczność zmiany Statutu Gminy i Miasta wynikała ze zmiany 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. 
Między innymi zaistniała konieczność powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Uchwała została wprowadzona w życie.
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57. LIII/580/18 zmiany uchwały Nr XXII/253/16 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 20 maja 
2016 roku w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2016 r., poz. 2969

31.08.2018 r. Zmiana uchwały poszerzyła możliwość prowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez 
wyłożenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, siedzibach orga-
nów jednostek pomocniczych Gminy oraz zamieszczenie infor-
macji na stronie internetowej Gminy.

58. LIII/581/18 nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach

31.08.2018 r. W związku z modyfikacją działalności Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Czerwionce-Leszczynach, instytucji tej nadano nowy Statut.

59. LIII/582/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

31.08.2018 r. Uchwała umożliwiła wynajem dodatkowej powierzchni dla Sta-
rostwa Powiatowego w Rybniku w celu poprawy działania funk-
cjonującego w budynku przy ul. Szerokiej 2 mieszkania rodzin-
kowego.
Uchwała została zrealizowana.

60. LIII/583/18 udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Rybnickiemu

31.08.2018 r. Na mocy uchwały przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych do-
kumentację techniczną budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym 
na skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy – Ligonia – dojazd do ul. Polnej.
Uchwała została zrealizowana.

61. LIV/586/18 rozpatrzenia skargi 
na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 8 
w Czerwionce-Leszczynach

28.09.2018 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, rozpatrującej 
skargę na Dyrektora jednostki organizacyjnej gminy.

62. LIV/587/18 określenia szczegółowych 
zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad 
tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych 
i formalnych wymogów, jakimi 
muszą odpowiadać składane 
projekty

28.09.2018 r. Uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym 
Nr NPII/4131.1.559.2018 Wojewody Śląskiego.

63. LIV/588/18 określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia w postaci 
produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania 
finansowania gmin w zakresie 
dożywiana „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020

28.09.2018 r. Uchwała ustala zasady odstąpienia od zwrotu wydatków w za-
kresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci 
produktów żywnościowych dla osób spełniających kryterium do-
chodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
W 2018 r. do nikogo nie zastosowano postanowień tej uchwały.

64. LIV/589/18 zasad zwrotu wydatków 
na usługi, pomoc rzeczową, 
zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
przyznane pod warunkiem 
zwrotu

28.09.2018 r. Osobom i rodzinom, których dochody przekraczają wysokość 
umożliwiającą uzyskanie bezzwrotnej pomocy społecznej, może 
być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc 
pieniężna lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości 
świadczenia. W 2018 r. nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.

65. LIV/590/18 ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

28.09.2018 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.
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66. LIV/591/18 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych 
odpadów

28.09.2018 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

67. LIV/592/18 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie ustalenia 
zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach 
chronionych treningowych

28.09.2018 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

68. LIV/593/18 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar 
w rejonie ulic Odrodzenia, 
Jesionka i Grabowej w obrębie 
Dębieńsko

28.09.2018 r. Uchwałę podjęto na podstawie wniosków oraz zgodnie ze stra-
tegią Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terenach kluczo-
wych do rozwoju gospodarczego. Uchwała w trakcie realizacji.

69. LIV/594/18 przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 
2018-2021 z perspektywą 
na lata 2022-2026”

28.09.2018 r. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę 
i podpisano umowę na opracowanie dokumentu. Po uzgodnieniu 
z RDOŚ w Katowicach odstąpiono od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu doku-
mentu. Następnie projekt dokumentu został przesłany do zaopi-
niowania do Starosty Rybnickiego oraz wyłożony do publiczne-
go wglądu, w celu wniesienia uwag. Uzyskano dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Programu. Program 
jest w trakcie realizacji.

70. LV/597/18 zmiany uchwały dotyczącej 
stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych 
na 2018 r. dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

10.10.2018 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji 
dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych. 
Stosownie do nowej stawki przekazywana była od 1 listopada 
2018 r. do ZGM zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zre-
alizowana.

71. LV/598/18 udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Rybnickiemu 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania na drodze powiatowej

10.10.2018 r. Kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym przy 
ul. Ks. Pojdy, Ligonia dojazd do ul. Polnej w Leszczynach. Zadanie 
jest w trakcie realizacji.

72. LV/599/18 zmiany Statutu Sołectwa Bełk 10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomoc-
niczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Bełk.

73. LV/600/18 zmiany Statutu Sołectwa 
Książenice

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomoc-
niczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Ksią-
żenice.

74. LV/601/18 zmiany Statutu Sołectwa 
Palowice

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Palowice.

75. LV/602/18 zmiany Statutu Sołectwa 
Przegędza

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomoc-
niczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Prze-
gędza.



CZERWIONKA-LESZCZYNY  |  Raport o stanie Gminy i Miasta 2018

64

76. LV/603/18 zmiany Statutu Sołectwa 
Stanowice

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Stanowice.

77. LV/604/18 zmiany Statutu Sołectwa 
Szczejkowice

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Sołectwa Szczej-
kowice.

78. LV/605/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Czerwionka Karolinka

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomoc-
niczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Czer-
wionka Karolinka.

79. LV/606/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Czerwionka Centrum

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomoc-
niczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Czer-
wionka Centrum.

80. LV/607/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Czuchów

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Czuchów.

81. LV/608/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Dębieńsko

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Dębieńsko.

82. LV/609/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Leszczyny Osiedle

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Leszczyny 
Osiedle.

83. LV/610/18 zmiany Statutu Dzielnicy 
Leszczyny Stare

10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Dzielnicy Leszczyny 
Stare.

84. LV/611/18 zmiany Statutu Osiedla Malenie 10.10.2018 r. Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki pomocni-
czej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Osiedla Malenie.

85. LV/612/18 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

10.10.2018 r. Uchwała umożliwiła wynajem lokalu użytkowego w budynku przy 
ul. Ligonia 12 na rzecz pracownika tego lokalu, tak aby zachować 
dotychczasową strukturę usługową miasta z przyczyn społecz-
nych. Uchwała została wykonana.

86. LV/613/18 wniesienia skargi 
na Zarządzenie Zastępcze

10.10.2018 r. Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na Zarządzenie Zastępcze Wo-
jewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wilhelma Szew-
czyka” położonej w Czerwionce-Leszczynach na ulicę „Główną”. 
Uchwała została wykonana poprzez wniesienia skargi do WSA 
w Gliwicach.

87. LV/614/18 udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
reprezentowanemu przez 
Zarząd Województwa 
Śląskiego z przeznaczeniem 
na realizację zadań na drogach 
wojewódzkich

10.10.2018 r. Przeznaczono kwotę 200.000 zł. na dofinansowanie zadania po-
legającego na budowie chodnika przy DW 924 w Szczejkowicach. 
Zadanie realizowane będzie w roku 2019.

88. LV/615/18 przejęcia od Województwa 
Śląskiego realizacji zadania 
p.n. Budowa chodnika w ciągu 
DW 924 w Szczejkowicach

10.10.2018 r. Zadanie realizowane będzie w roku 2019.
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89. LV/616/18 uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 r.

10.10.2018 r. Uchwałę podjęto w celu jej realizacji w 2019 r.

90. LVI/617/18 ustalenia zasad usytuowania 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

16.10.2018 r. Uchwałę podjęto w celu wykonania postanowień art. 12 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi. Na jej podstawie wydawane są koncesje na sprzedaż napo-
jów alkoholowych. Dane statystyczne w tym zakresie posiada Wy-
dział Spraw Społecznych. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

91. LVI/618/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem 
Żory dotyczącego zasad 
prowadzenia Pozaszkolnego 
Punktu Katechetycznego 
przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Żorach

16.10.2018 r. Na podstawie uchwały zawarto porozumienie nr ED.031.10.2018 
pomiędzy Prezydentem Miasta Żory i Burmistrzem Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 
powierzenia miastu Żory przez Gminę i Miasto Czerwionka – 
Leszczyny prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego na rok szkolny 2018/2019. W roku 2018 nauką 
religii ewangelicko-augsburskiej na podstawie zawartego poro-
zumienia objęty był 1 uczeń.

92. I/1/18 stwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach

22.11.2018 r. Uchwała stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w związku z nową kadencją Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesz-
czynach na lata 2018-2023.

93. I/2/18 ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach

22.11.2018 r. Uchwała określająca liczbę Wiceprzewodniczących Rady Miej-
skiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2018-2023. Uchwa-
ła została zrealizowana – powołano 3 Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

94. I/3/18 stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach

22.11.2018 r. Uchwała stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2018-2023.

95. I/4/18 ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

22.11.2018 r. Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. wynagrodze-
nie dla Burmistrza ustala Rada Miejska Gminy. Uchwałą tą ustalo-
no aktualnie obowiązujące wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

96. II/5/18 powołania Komisji Rewizyjnej, 
ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Rewizyjną, ustalono zakres 
jej działania oraz liczbę członków. Komisja w kadencji 2018-2023 
liczyć będzie 7 członków.

97. II/6/18 składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Komisja 
liczy 7 członków.

98. II/7/18 powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, ustalenia 
jej zakresu działania oraz liczby 
członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 
ustalono zakres jej działania oraz liczbę członków. Komisja w ka-
dencji 2018-2023 liczyć będzie 7 członków.

99. II/8/18 składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Komisja liczy 7 członków.

100. II/9/18 powołania Komisji Promocji, 
Kultury i Rozwoju, ustalenia jej 
zakresu działania oraz liczby 
członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Promocji, Kultury i Roz-
woju, ustalono zakres jej działania oraz liczbę członków. Komisja 
w kadencji 2018-2023 liczyć będzie 8 członków.
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101. II/10/18 składu osobowego Komisji 
Promocji, Kultury i Rozwoju

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Promocji, Kultury 
i Rozwoju. Komisja liczy 8 członków.

102. II/11/18 powołania Komisji Zdrowia, 
Sportu, Rodziny i Polityki 
Społecznej, ustalenia jej zakresu 
działania oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Zdrowia, Sportu, Ro-
dziny i Polityki Społecznej, ustalono zakres jej działania oraz 
liczbę członków. Komisja w kadencji 2018-2023 liczyć będzie 
11 członków.

103. II/12/18 składu osobowego Komisji 
Zdrowia, Sportu, Rodziny 
i Polityki Społecznej

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Zdrowia, Sportu, Ro-
dziny i Polityki Społecznej. Komisja liczy 11 członków.

104. II/13/18 powołania Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Drogownictwa, 
ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Gospodarki Komunalnej 
i Drogownictwa, ustalono zakres jej działania oraz liczbę człon-
ków. Komisja w kadencji 2018-2023 liczyć będzie 13 członków.

105. II/14/18 składu osobowego Komisji 
Gospodarki Komunalnej 
i Drogownictwa

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Drogownictwa. Komisja liczy 13 członków.

106. II/15/18 powołania Komisji Oświaty, 
ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Oświaty, ustalono zakres 
jej działania oraz liczbę członków. Komisja w kadencji 2018-2023 
liczyć będzie 11 członków.

107. II/16/18 składu osobowego Komisji 
Oświaty

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Oświaty. Komisja 
liczy 11 członków.

108. II/17/18 powołania Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, 
Mienia i Ładu Przestrzennego, 
ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego, ustalono zakres jej działa-
nia oraz liczbę członków. Komisja w kadencji 2018-2023 liczyć 
będzie 10 członków.

109. II/18/18 składu osobowego Komisji 
Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Mienia i Ładu 
Przestrzennego

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego. Komisja liczy 
10 członków.

110. II/19/18 powołania Komisji Prawa, 
Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami, 
ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Prawa, Porządku Publicz-
nego i Współpracy z Samorządami, ustalono zakres jej działania 
oraz liczbę członków. Komisja w kadencji 2018-2023 liczyć bę-
dzie 9 członków.

111. II/20/18 składu osobowego Komisji 
Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Prawa, Porządku Pu-
blicznego i Współpracy z Samorządami. Komisja liczy 9 członków.

112. II/21/18 powołania Komisji Budżetu 
i Finansów, ustalenia jej zakresu 
działania oraz liczby członków

30.11.2018 r. Zgodnie z uchwałą powołano Komisję Budżetu i Finansów, usta-
lono zakres jej działania oraz liczbę członków. Komisja w kadencji 
2018-2023 liczyć będzie 13 członków.

113. II/22/28 składu osobowego Komisji 
Budżetu i Finansów

30.11.2018 r. Uchwała określająca skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów. 
Komisja liczy 13 członków.

114. III/25/18 zmiany uchwały dotyczącej 
stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych 
na 2018 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

13.12.2018 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji 
dla ZGM na utrzymanie obiektów i  pomieszczeń użyteczno-
ści publicznej. Stosownie do nowej stawki przekazywana była 
od 16 grudnia 2018 r. do ZGM zwiększona kwota dotacji.
Uchwała została zrealizowana.
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115. III/26/18 zmiany Uchwały Nr XLIII/493/17 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 
dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Zabrze 
w 2018 r.

13.12.2018 r. Na mocy uchwały zwiększono dotację dla Miasta Zabrze 
o 4000,00 zł na pokrycie kosztów działalności Izby Wytrzeźwień 
w Zabrzu.
Do Izby Wytrzeźwień w 2018 roku dowieziono 160 osób z terenu 
Gminy. Poniesiony koszt to: 53 940,06 zł.

116. III/27/18 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2019 r.

13.12.2018 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz 
wprowadzenie nowej stawki podatku od nieruchomości od bu-
dynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 
wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 
603 z późn. zm.).

117. III/28/18 określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji 
na podatek od nieruchomości 
obowiązujących od 1 stycznia 
2019 r.

13.12.2018 r. Uchwała określa nowe wzory formularzy informacji i deklara-
cji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 
2019 r., w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. nowej 
stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, wpisanych do rejestru 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 603 z późn. zm.). Uchwała 
w trakcie realizacji w 2019 r.

118. III/29/18 określenia stawek podatku 
od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2019 r.

13.12.2018 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 
2019 r.

119. III/30/18 Uchwała Budżetowa Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2019 r.

13.12.2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019 stanowi podstawę finansową 
działalności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 r. Jej 
realizacja odzwierciedlać będzie działania Gminy, w tym realizację 
projektów, programów i zadań w wymiarze finansowym.

120. III/31/18 Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

13.12.2018 r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi 
podstawę do realizacji projektów, programów i zadań wieloletnich 
z perspektywy roku 2019. Przedstawia także prognozę sytuacji 
finansowej w roku 2019 i latach następnych.

121. III/32/18 stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych 
na 2019 r. dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

13.12.2018 r. Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji przedmio-
towej dla ZGM: dopłaty do utrzymania obiektów i  pomiesz-
czeń użyteczności publicznej, dopłaty do utrzymania obiektów 
i pomieszczeń użyteczności publicznej oraz dopłaty do zaliczek 
na fundusz remontowy (udział Gminy we wspólnotach mieszka-
niowych). Ustalone stawki stanowią podstawę do przekazywa-
na od 1 stycznia 2019 r. do ZGM kwoty dotacji przedmiotowej. 
Uchwała w trakcie realizacji.

122. III/33/18 udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Zabrze w 2019 r.

13.12.2018 r. Na mocy uchwały udzielona zostanie w 2019 r. pomoc finanso-
wa Miastu Zabrze w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów działalności Izby Wytrzeźwień w Zabrzu. 
Planowany koszt to: 60.000 zł.

123. III/34/18 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia określającego 
zasady korzystania z Dziennego 
„Domu Senior+” w Rybniku 
przez mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w 2019 roku

13.12.2018 r. Uchwała pozwoliła na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 
w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy z oferty Dzien-
nego Domu „Senior+” w roku 2019.
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124. III/35/18 określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia w postaci 
produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem,, Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 
2019-2023

13.12.2018 r. Uchwałą określono zasady obowiązujące od 2019 r.

125. III/36/18 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

13.12.2018 r. Celem uchwały było uregulowanie stanu prawnego drogi bocznej 
Ks. Pojdy w Książenicach. W tym celu zawarto protokół uzgod-
nień, pozyskano niezbędne dokumenty geodezyjne, zaświadcze-
nia, zabezpieczono środki na opłaty sądowe i notarialne. Zawarcie 
umowy w formie aktu notarialnego zaplanowano na 2019 rok.

126. III/37/18 powierzenia przez Gminę 
i Miasto Czerwionka-
Leszczyny zadania z zakresu 
organizowania publicznego 
transportu zbiorowego 
na liniach komunikacyjnych 
o nr 194 i 195 w granicach 
administracyjnych Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

13.12.2018 r. Realizacja Uchwały w 2019 r.

127. IV/39/18 przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2019 r.

28.12.2018 r. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii Program tworzony jest na 1 rok kalendarzowy. Przedmio-
towy Program dotyczy 2019 r.

Ponadto w 2018 roku dokonano zmian Uchwały Bu-

dżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2018, przyjętej Uchwałą Nr XLIII/490/17 Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach.

Zgodnie z zapisami tej Uchwały dochody Gminy zo-

stały zaplanowane w kwocie 158.754.729,46 zł, a wy-

datki w kwocie 164.254.729,46 zł. Wynikający z tych 

wielkości planowany deficyt w kwocie 5.500.000 zł oraz 

rozchody w kwocie 3.500.000 zł. związane z przypada-

jącym na rok 2018 wykupem wyemitowanych obligacji 

miały znaleźć źródło finansowania w przychodach z emi-

sji nowych obligacji w kwocie 6.000.000 zł oraz w wol-

nych środkach stanowiących nadwyżkę środków na ra-

chunku Gminy wynikających z rozliczeń przychodów z lat 

poprzednich w kwocie 3.000.000 zł.

W trakcie 2018 r. w wyniku:

 f podjęcia przez Radę Miejską w Czerwionce-Lesz-

czynach 13 uchwał w sprawie zmian Uchwały Bu-

dżetowej tj.: Nr XLV/509/18, Nr XLVII/514/18, 

Nr XLVIII/522/18, Nr XLIX/536/18, Nr L/552/18, 

Nr LI/560/18, Nr LII/576/18, Nr LIII/577/18, Nr 

LIV/584/18, Nr LV/595/18, Nr LVI/619/18, Nr 

III/23/18, Nr IV/38/18,

 f wydania przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion-

ka-Leszczyny 36 zarządzeń zmieniających kwoty do-

chodów i wydatków,

 f wydania przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion-

ka-Leszczyny 378 zarządzeń w sprawie zmian w bu-

dżecie Gminy i Miasta na 2018 r.,

planowane początkowo kwoty uległy zmianie.

Na koniec roku 2018 planowana kwota dochodów 

wynosiła 174.250.660,33 zł, a kwota planowanych wy-

datków 181.285.349,88 zł.

Podejmowane Uchwały wpłynęły także na zmianę 

kwoty przychodów w zakresie wolnych środków i kwo-

ty rozchodów. Ostatecznie plan przychodów wyniósł 

11.534.689,55 zł i składały się na niego: niezmie-

niona kwota przychodów z wyemitowanych obligacji 

oraz zwiększona kwota wolnych środków w kwocie 

5.534.689,55 zł. Zmianie uległa także kwota plano-

wanych rozchodów. Została ona zwiększona w związ-

ku z przedterminowym wykupem obligacji w kwocie 

1.000.000 zł. Tym samym planowana kwota rozchodów 

na koniec roku 2018 wyniosła 4.500.000 zł.
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Zaplanowane w budżecie Gminy i Miasta kwoty sta-

nowiły finansową podstawę do realizacji przez Urząd 

(Wydziały, Biura, Straż Miejską) oraz jednostki orga-

nizacyjne Gminy (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg i Służby Ko-

munalne, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 

13 Szkół Podstawowych i 8 Przedszkoli) podstawowych 

zadań związanych z codziennym życiem mieszkańców 

(np. zadań w zakresie oświaty, drogownictwa, opieki 

społecznej) oraz wpływających na poprawę warunków 

życia w naszej gminie (np. inwestycje, w tym realizowane 

z udziałem pozyskanych środków unijnych).

Podejmowane działania przyniosły finan-

sowy efekt w zrealizowanych dochodach 

w kwocie 167.471.849,72 zł i wydatków w kwocie 

165.556.697,56 zł. Wynikiem tego było zakończenie 

roku nadwyżką w kwocie 1.915.152,16 zł, a nie deficy-

tem. Ponadto w efekcie podjętych działań wykupione 

zostały przedterminowo obligacje oraz ograniczona 

została kwota obligacji wyemitowanych w roku 2018, 

co wpłynęło na zmniejszenie kwoty zadłużenia.

Ponadto Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w roku 2018 zmieniana była w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich poprzez podjęcie przez Radę 

Miejską 10 uchwał tj.: Nr XLV/510/18, Nr XLVII/515/18, 

Nr XLVIII/523/18, Nr XLIX/537/18, Nr L/553/18, 

Nr LI/561/18, Nr LIII/578/18, Nr LIV/585/18, Nr 

LV/596/18, Nr III/24/18.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałami dotyczyły 

wprowadzenia nowych zadań i projektów wieloletnich, 

zmian kwot na ich realizację i związanych z tym zmian 

limitów zobowiązań oraz zmian okresu realizacji i harmo-

nogramu finansowej realizacji w poszczególnych latach. 

Odrębną część Uchwały stanowi Wieloletnia Prognoza 

Finansowa, która obrazuje sytuację finansową Gminy 

w latach przyszłych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami w trakcie roku 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał 

12 zarządzeń zmieniających ww. Uchwałę w tym zakresie.
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Wybrane uchwały z lat wcześniejszych (sprzed 2018 roku) 
realizowane w 2018 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Lp.
Numer  

uchwały/uchwał:
Tytuł uchwały

– w sprawie:
Data podjęcia 

uchwały:
Realizacja uchwały – opis działań,

środków, rezultatów itp. w 2018 roku 

1 2 3 4 5

1. XVII/181/07 ustalenia regulaminu 
cmentarzy komunalnych 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

19.12.2007 r. Koszty utrzymania i obsługi cmentarzy komunalnych w Palo-
wicach i Szczejkowicach zamknęły się kwotą 109.597,85 zł. 
Dokonywano cięć pielęgnacyjnych, renowacji krzyży cmen-
tarnych, zakupiono kontenery na odpady. Prowadzono inne 
pracy remontowo-utrzymaniowe. W 2018 r. odbyło się 10 po-
chówków na cmentarzu w Szczejkowicach i 15 w Palowicach.

2. XXV/251/08 ustalenia wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego 
publicznych dróg gminnych

27.06.2008 r. W roku 2018 ZDiSK z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 
wypracował dochody w kwocie 9.196,25 zł.

3. XXXV/375/09 ustalenia „Regulaminu 
przyznawania nagród 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
oraz Dyrektora Szkoły dla 
nauczycieli i dyrektorów 
szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-
Leszczyny w ramach 
specjalnego funduszu nagród”

27.03.2009 r. W roku 2018 na podstawie § 8 ww. uchwały Burmistrz przy-
znał nagrody za całokształt pracy dydaktyczno- wychowaw-
czej w roku szkolnym 2017/2018: 23 nauczycielom (w tym 
3 nauczycielom w związku z przejściem na emeryturę lub 
świadczenie kompensacyjne) oraz 8 dyrektorom jednostek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

4. L/590/10 uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

28.05.2010 r. Przyjęte uchwałą studium jako dokument o charakterze stra-
tegicznym, kreującym politykę planistyczną Gminy, stanowi 
podstawę do opracowania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, w tym opracowywanych w 2018 r.

5. X/111/11 zwolnień od podatku 
od nieruchomości

22.06.2011 r. Na podstawie niniejszej uchwały zwolnieniu od podatku 
od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części 
zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej w okresie 
jej wykonywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działal-
ność gospodarczą; grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej 
jako drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; grunty, budynki lub ich części zajęte na po-
trzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; grunty, 
budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w za-
kresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej 
i sportu pod warunkiem, że działalność ta jest ogólnie dostęp-
na i bezpłatna, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, budynki, budowle i grunty lub ich 
części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjąt-
kiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.
W roku 2018 ze zwolnień z podatku od nieruchomości sko-
rzystało 1.603 podatników – osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.
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6. XXIV/278/12 lokalizacji i regulaminu 
targowisk miejskich na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

14.09.2012 r. Koszty utrzymania targowisk w dzielnicy Czerwionka i Lesz-
czyny zamknęły się kwotą 331.350,82 zł, a dochody całkowite 
kwotą 244.970,70 zł. Zakres działań: obsługa handlujących, 
pobieranie opłat, bieżące utrzymanie. Udostępniano halę tar-
gową w dzielnicy Czerwionka do organizacji imprez gminnych. 
Na jej podstawie dokonano przeglądu pasm świetlnych, sprzę-
tu gaśniczego i podgrzewaczy.

7. XXVIII/357/13 zasad przyznawania 
i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży radnym 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach

1.02.2013 r. Uchwała określająca zasady przyznawania i obliczania diet 
wypłacanych co miesiąc radnym. Na tej podstawie wypłacano 
diety radnym w 2018 r.

8. XXXVII/511/13 zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/357/13 z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet 
oraz zwrotu kosztów podróży 
radnym Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach

13.12.2013 r. Zmiana Uchwały ustalająca dietę dla radnych pełniących 
funkcję przedstawiciela Gminy w związkach międzygminnych. 
Na jej podstawie w 2018 r. przyznawano diety tym radnym.

9. XXVIII/358/13 diet dla sołtysów oraz 
przewodniczących zarządów 
dzielnic (osiedli)

1.02.2013 r. Uchwała określająca zasady obliczania diet dla organów wy-
konawczych jednostek pomocniczych Gminy. Na tej podstawie 
wypłacano diety w 2018 r.

10. XXVIII/367/13 przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami oraz klubami 
dziecięcymi

1.02.2013 r. W grudniu 2018 r. przeprowadzono kontrole w klubach dzie-
cięcych, w zakresie sprawdzenia warunków i jakości świad-
czonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kontrolą objęto 
następujące jednostki:
– Klub Malucha „Bajtel” w Czerwionce-Leszczynach,
– Klub Malucha „Wesołe Maluszki” w Czerwionce-Leszczynach,
– Klub Malucha i Żłobek „Miś Klub” w Przegędzy.

11. XLIII/572/14 szczegółowych warunków 
udzielania pomocy regionalnej 
przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 
przedsiębiorcom w zakresie 
zwolnień z podatku 
od nieruchomości w związku 
z nową inwestycją lub 
na utworzenie nowych miejsc 
pracy powstałych w wyniku 
nowej inwestycji – na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

25.04.2014 r. W roku 2018 udzielono zwolnienia na mocy niniejszej uchwały.

12. XLVIII/641/14 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Leszczyny 
i Przegędza

7.11.2014 r. W 2018 r. przystąpiono do kolejnego etapu realizacji uchwa-
ły, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu zgodnie 
z harmonogramem będącym załącznikiem do zawartej umo-
wy. Realizację uchwały zakończono przyjęciem Planu Uchwałą 
Nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w dniu 20.04.2018 r., opubli-
kowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
w dniu 30.04.2018 r.

13. XLII/557/14 ustalenia zasad i trybu 
korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 
o charakterze sportowo-
rekreacyjnym będących 
w posiadaniu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Czerwionce-Leszczynach

28.03.2014 r. W roku 2018 MOSiR wydał 69 karnetów dla osób niepeł-
nosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Czerwionka-
-Leszczyny uprawniających do bezpłatnego korzystania z kry-
tej pływalni i kąpieliska (§5 ust. 3 pkt 3 uchwały).
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14. XLVII/622/14 przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2014 – 
2020

26.09.2014 r. W 2018 r. przeprowadzono ewaluację i opracowano Raport o 
stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny na lata 2014-2020. W tym celu zebrano dane od 
realizatorów działań wpisujących się w cele Strategii. Opisano 
działania podejmowane w 2017 r., wskazując realizowane pro-
jekty i zadania wraz z ich realizatorami. Informacje te zostały 
podzielone w oparciu o cele szczegółowe poszczególnych 
priorytetów. Ponadto zaprezentowano wartości osiągniętych 
wskaźników w porównaniu z latami wcześniejszymi. Raport 
został zaprezentowany na komisjach Rady Miejskiej oraz przy-
jęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2018 r. Jest on 
dostępny pod adresem: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/
download/22969.pdf

15. VIII/114/15 ustalenia Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

8.05.2015 r.
(tj. 
28.09.2018 r.)

Realizując zapisy uchwały ZDiSK wykonuje działania sta-
tutowe poprzez Służbę utrzymania czystości. Na bieżąco 
usuwane są śmieci z terenów gminnych oraz usuwane dzikie 
wysypiska. Prowadzona jest „Akcja Zima”, zarówno w obrębie 
pasa drogowego dróg gminnych jak i innych terenów obję-
tych utrzymaniem. Opróżniane są kosze na śmieci. Na terenie 
bazy ZDiSK prowadzona jest segregacja odpadów, a ścieki 
na bieżąco wywożone są na teren PWiK Sp. z o.o. W kwietniu 
i październiku przeprowadzana jest akcja deratyzacyjna. Jed-
nostka zapewnia (na wniosek) pojemniki na odpady i kabiny 
WC dla obsługi imprez na swoich terenach i innych na tere-
nie Gminy. W ramach regulaminu obsługiwany jest PSZOK. 
W roku 2018 z terenu PSZOK na teren RIPOK w Knurowie 
przekazano między innymi: 39,52t zużytych opon, 1492,14t 
gruzu betonowego, ceglanego i z rozbiórek, 112,87t papy, 
9,68t szkła, 10,04t tekstyliów, 888,48t odpadów ulegających 
biodegradacji, 317,46t odpadów wielkogabarytowych.

16. XI/151/15 ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji 
z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, nie będących 
jednostkami budżetowymi 
oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 
z późniejszymi zmianami

4.09.2015 r. W roku 2018 na podstawie § 4 ww. uchwały, dokonano roz-
liczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny w roku 2017 Prywatnemu Niepublicznemu 
Przedszkolu „Karolinka”. Ponadto w związku z § 5 uchwały, 
w lutym 2018 r. zakończono czynności kontrolne w PNP „Ka-
rolinka” przeprowadzone przez upoważnionych pracowników 
Wydziału Edukacji, w zakresie:
— weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym liczby wy-

chowanków wskazanej w informacjach w poszczególnych 
miesiącach 2016 r. oraz od stycznia do września 2017 r. 
na podstawie przedłożonej dokumentacji przez organ pro-
wadzący ww. przedszkole,

— weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym liczby wy-
chowanków wykazanej w informacjach miesięcznych 
w okresie od października do grudnia 2017 r. i weryfika-
cja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz/lub 
opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wychowanków 
PNP „Karolinka”.

17. XII/164/15 opłaty targowej 23.10.2015 r. ZDiSK pobiera opłaty targowe zgodnie z zapisami uchwa-
ły. Dochody łączne w roku 2018 zamknęły się kwotą 
244 970,70 zł.

18. XII/178/15 wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokali mieszkalnych 
w budynku komunalnym 
stanowiącym własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

23.10.2015 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku przy 
ul. Miarki 2 w Czerwionce-Leszczynach.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadcze-
nia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny lokali.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do zbycia, z najemcami, którzy 
złożyli stosowne wnioski, zawarto umowę w formie aktu no-
tarialnego.

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/22969.pdf
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/22969.pdf
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19. XXII/259/16 
ze zmianą:
XXXV/398/17

udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu
zmienionej Uchwałą Nr 
XXXV/398/17 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 
XXII/259/16 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiem z dnia 
28.04.2017 r.

20.05.2016 r. Uchwała obejmuje realizację dokumentacji technicznej bu-
dowy ciągów pieszych w Szczejkowicach i Czuchowie oraz 
koncepcji skrzyżowania o ruchu okrężny na skrzyżowaniu 
DW 924 i Armii Krajowej Zrealizowano obie dokumentacje 
na ciągi piesze za łączną kwotę 99.630 zł, a koncepcję za kwo-
tę 98.400 zł.

20. XXVI/312/16 wprowadzenia na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny Programu 
„Czerwionka-Leszczyny 
przyjazna seniorom”

20.10.2016 r. Program realizowany jest od 2017 r. 
W ramach ww. Programu w 2018 r:
– wydano 7 pakietów „Kopert życia”,
– wydano 498 Kart Seniora,
– zorganizowano IV Dzień Seniora.
W dalszym ciągu prowadzona była działalność aktywizacyjna 
seniorów przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwion-
ce-Leszczynach.

21. XXIX/341/16 wyrażenia zgody 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

16.12.2016 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Bełku przy ul. Zwycię-
stwa, działki nr 2223/437 o pow. 11 093 m2.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadcze-
nia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia oraz przeprowadzeniu procedury 
przetargu ustnego nieograniczonego, z wyłonionym nabywcą 
zawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

22. XXX/348/16 sprawie opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
dzieci w wieku do lat 5, 
w przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny

29.12.2016 r. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gmi-
nę i Miasto Czerwionka-Leszczyny zapewniają bezpłatne na-
uczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5,5 godziny dziennie. 
W czasie wykraczającym poza wymiar 5,5 godz. opłata za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do 5 roku życia wynosi 1,00 zł 
za każą rozpoczętą godzinę zajęć.

23. XXXIII/366/17 inkasa podatku 
od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego

24.02.2017 r. Na podstawie niniejszej uchwały w 2018 r. na terenie miej-
scowości: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, 
Szczejkowice, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko i Leszczyny 
zarządzono oraz przeprowadzono pobór w drodze inkasa po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
od osób fizycznych.

24. XXXIII/369/17

oraz
XXXV/392/17

ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów, 
uwzględnianych 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina 
i Miasto Czerwionka-
Leszczyny

ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny

24.02.2017 r.

28.04.2017 r.

Uchwały określają kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym odpowiednio 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 
szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz doku-
menty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 
kryteria.
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25. XXXIII/375/17 przyjęcia Programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

24.02.2017 r. ZDiSK w ramach realizacji Programu podpisał umowę 
ze schroniskiem dla zwierząt w Rybniku, obejmującą między 
innymi wyłapywanie i transport zwierząt. Prowadził także, 
we współpracy z wolontariuszami: dokarmianie wolnożyją-
cych kotów oraz zorganizowano obsługę weterynaryjną dla 
zwierząt poszkodowanych w wypadkach. Koszt tych działań 
w roku 2018 wyniósł 108 640,32 zł.

26. XXXIV/382/17 dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe, na okres 
od dnia 1 września 2017 r. 
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

24.03.2017 r. W związku z wdrażaniem reformy oświaty nastąpiła koniecz-
ność określenia planu sieci wszystkich szkół publicznych (klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów) funkcjonujących 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także gra-
nic obwodów tych szkół (klas dotychczasowych gimnazjów) 
w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W wyniku przekształcenia się Gimnazjum Nr 6 w Czerwion-
ce-Leszczynach z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęła dzia-
łalność Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach. 
Z kolei Gimnazjum Nr 2 im. „Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata” zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach. Uchwała została zrealizowana.

27. XXXV/394/17 przyjęcia regulaminu 
korzystania z placów 
zabaw zlokalizowanych 
na nieruchomościach 
stanowiących własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

28.04.2017 r. ZDiSK dokonuje wymiany nieaktualnych regulaminów na pla-
cach zabaw. Koszt wymiany w roku 2018 to 2.495,50 zł.

28. XXXVII/421/17

i
XLII/481/17

udzielenia pomocy 
finansowej Województwu 
Śląskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadań 
na drogach wojewódzkich

zmiany uchwały Nr 
XXXVII/421/17 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 
z przeznaczeniem 
na realizację zadań 
na drogach wojewódzkich

23.06.2017 r.

24.11.2017 r.

Uchwała dotyczy opracowania koncepcji skrzyżowania o ru-
chu okrężnym (DW 924 z ul. Armii Krajowej w dzielnicy Lesz-
czyny). Zadanie zrealizowane w 2018 r. za kwotę 98.400 zł.

29. XXXVIII/425/17 przyjęcia „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2022 roku”

28.07.2017 r. W 2018 r. realizowano jeden z podstawowych, kluczowych 
projektów inwestycyjnych pn. „Adaptacja zdegradowanego 
budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworze-
nie Centrum Usług Społecznych”. Ponadto przekazano plac 
budowy w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i in-
frastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego 
otoczenia w Czerwionce-Leszczynach”. Poza tym do Instytucji 
Zarządzającej to jest Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego złożono projekt pn. „Reintegracja i integracja 
stanowi przyszłość naszego miasta” Program Aktywności 
Lokalnej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Powołano Zespół ds. wdrażana i monitorowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-
czyny do 2022 r., a także przeprowadzono 2 spotkania konsul-
tacyjne z mieszkańcami.

30. XLI/471/17 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2018 r.

27.10.2017 r. Postanowieniami Uchwały ustalono wysokość stawek podat-
ku od nieruchomości, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. 
do 31 grudnia 2018 r.
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31. XLII/478/17 określenia wysokości 
stawek podatku 
od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2018 r.

24.11.2017 r. Postanowieniami Uchwały ustalono wysokość stawek podat-
ku od środków transportowych, obowiązujących od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

32. XLII/484/17 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem 
Rybnik dotyczącego zasad 
prowadzenia Punktu 
Katechetycznego przy 
Chrześcijańskiej Społeczności 
WINNICA Kościół Boży 
w Chrystusie

24.11.2017 r. Na podstawie Uchwały zawarte zostało Porozumienie Nr 
E.031.14.2017 z dnia 30.11.2017 r. pomiędzy Gminą i Mia-
stem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik, dotyczące 
zasad prowadzenia pozaszkolnego Punktu Katechetyczne-
go przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół 
Boży w Chrystusie w Rybniku, dla uczniów szkół podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Mia-
sto Czerwionka-Leszczyny, w okresie od 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2018 r. W roku 2018 Gmina partycypowała 
w kosztach organizowanej na podstawie przedmiotowego 
Porozumienia nauki religii.

33. XLIII/492/17 stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowej 
na 2018 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

15.12.2017 r. Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji przedmio-
towej dla ZGM: dopłaty do utrzymania obiektów i pomiesz-
czeń użyteczności publicznej, dopłaty do utrzymania obiektów 
i pomieszczeń użyteczności publicznej oraz dopłaty do zali-
czek na fundusz remontowy (udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych). Ustalone stawki obowiązywały od 1 stycz-
nia 2018 r.

34. XLIII/501/17 przejęcia od Powiatu 
Rybnickiego zadania pt. 
„Projekt przebudowy 
skrzyżowania DP5613S 
z ul. Ligonia w Leszczynach”

15.12.2017 r. Uchwała dotyczyła przebudowy skrzyżowania ulic Ks. Pojdy-
-Ligonia – dojazd do Polnej w Leszczynach. W 2018 roku zre-
alizowano dokumentację techniczną. Udział finansowy Gminy 
w realizację zadania wyniesie 1 000.000 zł.

35 XLIV/504/17 wyrażenia zgody 
na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu

29.12.2017 r. Lokale wynajęto w 2018 roku Starostwu Powiatowemu 
w Rybniku – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na cele 
realizacji zadań statutowych Powiatu dla mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

36. XLIV/505/17 wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości 
gminnej służebnością 
przesyłu

29.12.2017 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedu-
ry obciążenia służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. nieruchomości zlokalizowanej w Bełku 
przy ul. Głównej, działki nr 2438/293 o pow. 686 m2.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadcze-
nia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny.
Następnie z przedsiębiorstwem przesyłowym – Polską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o. zawarto umowę w formie aktu nota-
rialnego obciążającą nieruchomość służebnością przesyłu 
za jednorazowym wynagrodzeniem. 

37. XLIV/507/17 trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, nie będących 
jednostkami budżetowymi, 
a także trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania

29.12.2017 r. W roku 2018 z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-
czyny została udzielona dotacja podmiotowa Prywatnemu 
Niepublicznemu Przedszkolu „Karolinka”. 
Zgodnie z § 5 ww. Uchwały dotacja została przekazana 
w 12 częściach na podstawie składanej informacji o aktualnej 
na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów wykazanej przez 
osobę prowadzącą ww. podmiot.
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Podsumowanie

Oddany w Państwa ręce Raport o stanie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 jest pierwszym doku-

mentem tego typu. 

Obowiązek jego sporządzania, począwszy od spra-

wozdania za 2018 rok, został nałożony na organy wyko-

nawcze jednostek samorządu terytorialnego tj.: gminy, 

powiaty, samorządowe województwa, Ustawą z dnia 

11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), na mocy której 

znowelizowano także Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

I tak w myśl wprowadzonego nowego przepisu art. 

28aa ust.1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz 

co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport 

o stanie Gminy, obejmujący podsumowanie działalności 

Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności reali-

zację polityk, programów i strategii oraz Uchwał Rady 

Miejskiej. Stąd też zagadnienia zawarte i opisane w Ra-

porcie nie są przypadkowe, a wynikają w dużej mierze 

z ww. uregulowania prawnego.

Niniejszy Raport został opracowany na podstawie da-

nych będących w posiadaniu wydziałów Urzędu oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny, dostępnych analiz, raportów, sprawozdań, 

a także na podstawie danych statystycznych publikowa-

nych przez Główny Urząd Statystyczny.

W dokumencie tym zamieszczono zbiorcze infor-

macje o naszej Gminie w oparciu o dane z 2018 roku, 

a w przypadku ich braku – w oparciu o dane statystyczne 

z lat wcześniejszych.
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