
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Raport o stanie realizacji  
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta  

Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Raport dotyczy 2018 roku  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Opracował: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych 
 

 
 
 

październik 2019 r. 



2 

 

Spis treści: 
 

1. Wstęp ............................................................................................................ 3 
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 – 

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

2020 – charakterystyka jakościowa ......................................................................... 6 
3. Wskaźniki ......................................................................................................40 
5. Podsumowanie ...............................................................................................51 
 



3 

 

1. Wstęp 

 

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

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

porządkujący rozwój lokalny.   

Niniejszy „Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na lata 2014-2020” zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych  

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

Raport obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dokument został opracowany 

przez Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych na podstawie informacji 

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

i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jednostek organizacyjnych. W trakcie jego 

opracowania korzystano również z informacji uzyskanych od innych podmiotów, mających 

istotne znaczenie dla rozwoju miasta. 

Niniejszy raport, obejmujący 2018 rok, jest trzecim raportem z realizacji Strategii 

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

Zawarte w nim informacje przedstawiają bieżącą ocenę stopnia realizacji postawionych 

celów. Część wskaźników podanych jest na podstawie dostępnych danych statystycznych 

pochodzących z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i miasta: www.czerwionka-

leszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
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Realizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
lata 2014 – 2020 – ujęcie syntetyczne 

 

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

podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia planów i programów 

szczegółowych oraz kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny.                

Cel główny jaki wyznaczono strategii oparto na trzech najsilniejszych wyróżnikach 

gminy i miasta, którymi są:  

 różnorodność gminy zapewniająca warunki dla rozwoju różnych funkcji, 

 położenie między głównymi aglomeracjami regionu, 

 komplementarność atutów względem głównych aglomeracji regionu. 

 

Cel główny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 

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

i kariery zawodowe, miejscem zapewniającym przyjazne warunki dla rozwoju 

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

aglomeracjach”. 

 

Rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skupiono na dwóch 

priorytetach: 

 gospodarczym, jako biegun inwestycji i nowej gospodarki regionu, 

 społecznym, jako wspólna tradycja i wspólna przyszłość. 

 

Celem strategicznym priorytetu gospodarczego jest „Rozwój zróżnicowanej 

struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne 

wykorzystujące różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby 

mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący w gospodarkę gminy nowe 

technologie, kreujący atrakcyjne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym 

biznesem”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CI/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu 

gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz usytuowaniu w sąsiedztwie 

głównych aglomeracji województwa śląskiego, 

 CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia 

konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji gospodarczych oraz 

zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystywaniu 

specyficznych cech gminy, wysokiemu poziomowi przedsiębiorczości mieszkańców 

oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, 
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 CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, 

rozwój usług czasu wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu  

i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy, 

 CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych  

i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora obywatelskiego 

kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz 

podejmowanie własnej działalności gospodarczej. 

 

Cel strategiczny priorytetu społecznego to „Zintegrowani wokół dziedzictwa 

lokalnego oraz wizji rozwoju mieszkańców gminy podejmujący wspólne 

działania na rzecz poprawy jakości życia, budowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwości rozwoju dostarczane przez 

gminę”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy, 

 CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie 

mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków dla realizacji 

działań na rzecz rozwoju lokalnego, 

 CII/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy 

i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerstwa 

lokalnego, 

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

mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości i kreatywności wynikające  

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

jakościowa 

 

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

usytuowaniu w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa śląskiego 
 

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

odpowiedzialna 

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

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  
 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – 
budżet własny 19 975,20 zł. 
 

Wydział Planowania Przestrzennego 

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

   

P3.Tworzenie warunków dla osiedlania się 
kadr menedżerskich poprzez wykorzystanie 
przyrodniczo-kulturowych atutów miasta  
i gminy 
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Cel I/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji 

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

przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych 

 

 

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

odpowiedzialna 

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

   

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

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

   

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

   

P7. Gospodarcze wykorzystanie wód 
solankowych 

   

P8. Rozwój przedsiębiorstw w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii 
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Cel I/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, budownictwa 

mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

    

P10. Rozwój usług agroturystycznych  
i turystyki weekendowej 

   

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

Montaż zjeżdżalni wolnostojącej ze 
schodami dla dzieci przy Ośrodku Zdrowia 
w Przegędzy 

Fundusz Sołecki Sołectwa Przegędza 
Wartość zadania: 6 519,00 zł 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Rozbudowa placu rekreacyjnego przy 
Ośrodku Zdrowia w Bełku 

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 
Wartość zadania: 12 500,00 zł 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka 
Zdrowia VI etap  

Inicjatywa lokalna mieszkańców Bełku, 
dokonano zakupu i montażu urządzeń 
sprawnościowych 
Wartość zadania: 17 784,42 zł 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 4 (od 1.09.2017 r. 
Szkoła Podstawowa nr 6) 

W ramach inwestycji wybudowano boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 20,23 m  
x 33,07 m, przeznaczone do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa 
ziemnego. Zadanie realizowano w latach 
2014-2018, w tym roboty budowlane  
w roku 2018, łączny koszt inwestycji 
482 999,38 zł. Zadanie finansowane  
z budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

„Najważniejsze miejsce leszczyńskich 
rodzin (rozbudowa placu zabaw przy  
ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny)” 

W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono 
urządzenia zabawowe: huśtawkę standard 
dwuosobową, karuzelę bieżnikową, oraz 
bujak – koniczynka dwulistna 
Wartość zadania: 13 115,49 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Zakup i montaż urządzenia zabawowego - 
karuzeli 

W ramach zadania zakupiono  
i zamontowano urządzenie zabawowe – 
karuzela dokonano zmiany lokalizacji 
istniejącego urządzenia zabawowego. 
Wartość zadania: 8 646,45 zł.  

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
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Zakup z montażem urządzenia sportowego 
do ćwiczeń na wolnym powietrzu 

W ramach zadania zakupiono  
i zamontowano jedno urządzenie 
dwustanowiskowe (orbitek eliptyczny- 
narty biegówki). „Gęsi Rynek” – ul. 

Zabrzańska/Bełkowska Dębieńsko Wielkie. 
Wartość zadania: 6 200,00 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

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

   

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

   

P14. Promocja atrakcyjności mieszkaniowej 
miasta i gminy 

   

P15. Rozwój budownictwa jednorodzinnego 
w zabudowie wolnostojącej i szeregowej 

   

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

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

Projekt dotyczy przebudowy budynku 
nieużytkowanego hotelu robotniczego 
zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 21a w 
Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań 
socjalnych (w tym 10 mieszkań 
chronionych) oraz pomieszczenia biurowe i 
usługowe Centrum Usług Społecznych. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
przebudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania dwóch segmentów 
nieużytkowanego budynku hotelowego oraz 
budynku usługowego na lokale mieszkalne 
oraz pomieszczenia biurowe i usługowe 
CUS, termomodernizację obiektu, wymianę  
stolarki okiennej i drzwiowej, 
zagospodarowanie terenu, w tym 
wykonanie placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną i boiskiem do siatkówki 
plażowej, wykonanie dróg manewrowych, 
drogi pożarowej i parkingu. Wydatki 
poniesione w 2018 r.: 4 313 867,48 zł  
Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.  
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
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P17. Rozwój oferty dla osób starszych (np.: 
utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla 
osób starszych lub Domu Pomocy 
Społecznej, utworzenie placówki 

niskoprogowej, np. noclegowni, schroniska 
– ewentualna realizacja zadań poprzedzona 
analizą potrzeb oraz kosztów utworzenia  
i prowadzenia placówek) 

   

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

 
 
 
 
 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie  
z pasją” 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie  
z pasją” działa przy Filii bibliotecznej Nr 2  
w Dębieńsku. Jest to grupa nieformalna, 
którą łączy wspólne zainteresowanie 

szydełkowaniem. Uczestnicy koła spotykają 
się raz w tygodniu w placówce 
bibliotecznej, wymieniają się projektami  
i wzorami, szydełkują, poszerzają swoje 
zainteresowania. Liczba uczestników: 25 
osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Aktywizacja środowiska seniorów  
z Czerwionki-Leszczyn poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego, 
integrację oraz rozwój  intelektualny. Stąd 
w ramach działalności prowadzonych jest 
szereg wykładów, lektoratów oraz zajęć 
warsztatowych i ogólnousprawniających,  
a także ciekawych wycieczek. W 2018 roku 
rozszerzono ofertę wprowadzając zajęcia  
z pilatesu oraz lektorat z języka 
rosyjskiego. 
Koszty organizacji 2018 – 50.631,29 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Organizowanie Społeczności Lokalnej W ramach Organizowania Społeczności 
Lokalnej (OSL) odbywały się regularne 
spotkania (raz w tygodniu) z seniorami, 
podczas których realizowane były bieżące 
 i planowane kolejne działania grupy. 
Realizowane były projekty socjalne, a także 
projekt konkursowy w ramach FIO Śląskie 
Lokalnie pt.:,,Scena dla emeryta". Seniorzy 
biorą udział w licznych wydarzeniach 
organizowanych przez gminę oraz inne 
miasta, np. Jarmark Wielkanocny, Święto 
Makówek, Industriada itp. Seniorzy 
reprezentowali gminę podczas przeglądów 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 
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twórczości senioralnej w Rybniku oraz 
Mikołowie. 
Źródła finansowania: środki własne 
Wydatkowane środki: 2 014,00 zł. 

P19. Rozbudowa i modernizacja 

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

   

P20. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w celu realizacji zadań 

pomocy społecznej 

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, 
starszych, wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” z siedzibą 
w Czerwionce-Leszczynach we współpracy 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach zorganizowało 
spotkanie wigilijne dla osób samotnych, 
starszych, wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem. Źródła finansowania: 
Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach 
otwartego konkursu ofert organizowanego 
przez Urząd Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny (Wydział Spraw Społecznych). 
Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 
zł. Wydatkowane środki: 9 999,37 zł. 
(koszty organizacji wydarzenia po stronie 
Stowarzyszenia Pomocy „Feniks”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach/ Stowarzyszenie Pomocy 

„Feniks” 

 

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

Aktywna integracja w powiecie rybnickim Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, w tym klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podejmowane działania: praca 
socjalna, szkolenia zawodowe, zajęcia 
terapeutyczne, grupy wsparcia, zajęcia  
z konsultantami, zajęcia komputerowe. 
Źródła finansowania: EFS + środki własne. 
Wydatkowane środki: 
2018: 233 659,96 zł (EFS) + 58 481,74 zł. 
(środki własne) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

P22. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób bezrobotnych, poprzez 
zaangażowanie do programów 
pomocowych, robót interwencyjnych, prac 
społecznie użytecznych i robót publicznych 

Prace społecznie użyteczne Realizowane są na podstawie porozumienia 
pomiędzy Miastem Rybnik, a Gminą 
Czerwionka-Leszczyny. Na mocy w/w 
porozumienia Powiatowy Urząd Pracy  
w Rybniku kieruje bezrobotnych klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 
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Leszczynach do wykonywania prac 
społecznie użytecznych na rzecz gminy. 
Prace społecznie użyteczne są jedną z form 
aktywizacji bezrobotnych. Prace takie mogą 

wykonywać bezrobotni, dla których upłynął 
czas pobierania zasiłku bądź też go nie 
nabyły, w miejscu zamieszkania lub pobytu 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo za 
wynagrodzeniem co najmniej 8,30 zł za 
godzinę. Ustawa nie zawiera też 
ograniczenia czasowego dla realizacji tych 
prac- co oznacza, ż osoba bezrobotna może 
cały rok (i dłużej) wykonywać prace 
społecznie użyteczne, przy czym zachowuje 
status osoby bezrobotnej. Źródła 
finansowania- koszty wynagrodzeń dla 
zatrudnionych w ramach prac społecznie 
użytecznych ponosi w 60% Powiatowy 
Urząd Pracy, zaś w 40% Gmina. 
Wydatkowane środki: 2018- 75 359,34 zł., 
z tego 33 408,24 zł. to środki własne 
gminy. 

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

Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020 

W 2018 roku podjęto następujące 
działania: Zapewniono rodzinom 
profesjonalnej pomocy i wsparcie  
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych (rozwój sieci asystentów 
rodziny) oraz zapewniono wsparcie i pomoc 
kobietom w ciąży oraz rodzinom 
przeżywającym trudności w związku  
z pojawieniem się w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok  

Podjęto następujące działania: ułatwiono 
dostęp do pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od 
alkoholu i narkotyków, osobom 
zagrożonym uzależnieniem oraz udzielano 
rodzinom, w których występują problemy 
uzależnień: pomocy psychospołecznej  
i prawnej, ochrony przed przemocą  
w rodzinie poprzez współpracę  
z placówkami lecznictwa odwykowego, 
sądem i biegłymi sądowymi, udzielano 
informacji o miejscach pomocy, leczenia 
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odwykowego. Wspierano działalność 
instytucji, organizacji pozarządowych  
i osób fizycznych służącą rozwiązywaniu 
problemów uzależnień i wynikających  
z nich problemów społecznych  
(w szczególności poprzez ogłoszenie 
otwartych konkursów ofert- Wydział Spraw 
Społecznych), prowadzono profilaktyczną 
działalność informacyjną, 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), udzielano 
pomocy społecznej osobom uzależnionym  
i rodzinom osób dotkniętych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym oraz 
integrowano ich ze środowiskiem lokalnym 
z wykorzystaniem pracy socjalnej, 
kontraktu socjalnego i programów 
profilaktycznych, podejmowano działania  
w zakresie kształtowania polityki lokalnej 
dotyczącej obrotu napojami alkoholowymi, 
ograniczenia dostępności do alkoholu 
zgodnie z Ustawą o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020 

W 2018 roku podjęto następujące 
działania: kontynuowano diagnozę zjawiska 
przemocy w rodzinie (m.in. sporządzano 
statystyki określające wielkość zjawiska 
przemocy w rodzinie ), przeprowadzono 
systematyczną edukację społeczną  
w środowisku lokalnym (w szczególności 
realizowano programy i kampanie 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, 
zaprenumerowano czasopismo „Niebieska 
Linia” o problematyce przemocy), 
wspierano i chroniono osoby dotknięte 
przemocą w rodzinie, m.in. poprzez 
działalność Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz jego Grup 
Roboczych, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach, podniesiono kompetencje 
zawodowe osób zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  
(2 osoby zdobyły certyfikat specjalisty  
w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie). 

P24. Wdrażanie efektywnych rozwiązań dla 
poprawy jakości środowiska 

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

W roku 2018 udzielono 34 dotacje dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków na łączną kwotę 78 984,35 zł 
ze środków własnych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

W okresie sprawozdawczym udzielono 3 
dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 
polegające na demontażu  
i unieszkodliwianiu materiałów 
budowlanych zawierających azbest na 
łączną kwotę 6 256,00 zł ze środków 
własnych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

Montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE: 
W roku 2018 wydatkowano ze środków 
własnych 510 041,99 zł udzielając 114 
dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 
związane z montażem ekologicznych źródeł 
ciepła i instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.  
Podział inwestycji ze względu na rodzaj 
przedsięwzięcia oraz rodzaj obiektu: 
a) wymiana 95 starych nieekologicznych 
kotłów węglowych na: 
- 74 kotły na węgiel spełniające minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
-10 kotłów na pelet spełniających minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
- 10 kotłów gazowych, 
- 1 pompa ciepła do c.o. 
b) montaż 19 ekologicznych źródeł ciepła  
w nowobudowanych budynkach 
mieszkalnych: 
- 4 kotły na węgiel spełniające minimum 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 
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wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012 
- 4 kotły na pelet spełniające minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 

303-5:2012 
- 9 kotłów gazowych, 
- 2 pompy ciepła do c.o. 

P25. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa 
w Przegędzy 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
zaworów termostatycznych oraz zabudowę 

pompy ciepła dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej na potrzeby 
placówki.  
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w latach 2017 – 
2018, łączny koszt inwestycji 575 419,12 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa  
w Palowicach 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
zaworów termostatycznych oraz zabudowę 
pompy ciepła dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody użytkowej na potrzeby 
placówki. 
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w latach 2017 – 
2018, łączny koszt inwestycji 831 825,30 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Gimnazjum nr 6 (od 1.09.2017 
r. Szkoła Podstawowa nr 7) 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w latach 2017 – 
2018, łączny koszt inwestycji 1 157 310,73 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 10 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu oraz 
częściową wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej. 
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w roku 2018, 
łączny koszt inwestycji 394 533,71 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 

2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 3 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 

w tym roboty budowlane w roku 2018, 
łączny koszt inwestycji 416 199,30 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Zespół Szkół nr 4 (od 
1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 6) 

 

W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian, dachu i stropu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w latach 2017 – 
2018, łączny koszt inwestycji 1 813 756,16 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 8 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 30.11.2018 r. Wartość 
umowy: 460 943,37 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w roku 2019.  
W ramach inwestycji została 
przeprowadzona termomodernizacja 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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budynku poprzez docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż zaworów termostatycznych oraz 
zabudowę pompy ciepła dla potrzeb 

przygotowania ciepłej wody użytkowej na 
potrzeby placówki. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny koszt inwestycji 559 881,12 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – OSP Bełk 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 13.09.2018 r. Wartość 
umowy: 386 984,82 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 zakończono roboty budowlane, 
płatności w roku 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w roku 2018, 
łączny koszt inwestycji 403 833,90 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa  
w Stanowicach 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 2.07.2018 r. Wartość 
umowy: 457 642,76 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w latach 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, koszt inwestycji 566 123,00 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 1 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 29.03.2018 r. Wartość 
umowy: 700 000,00 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w roku 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 

zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 - 
2019, łączny koszt inwestycji 718 292,60 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 7 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 14.09.2018 r. Wartość 
umowy: 209 929,93 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w roku 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie stropu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz montaż zaworów 
termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny koszt inwestycji 222 215,53 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 11 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 21.05.2018 r. Wartość 
umowy: 1 059 360,55 zł, realizacja robót 
budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w latach 2018 i 2019. W ramach 
inwestycji zostanie przeprowadzona 
termomodernizacja budynku poprzez 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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docieplenie ścian, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz montaż zaworów 
termostatycznych. Zadanie realizowane  
w latach 2014 – 2019, w tym roboty 

budowlane w latach 2018 – 2019, łączny 
koszt inwestycji 1 111 211,86 zł, zadanie 
współfinansowane ze środków EFRR  
w ramach RPOWSL na lata 2014 – 2020 
oraz budżetu gminy. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 6 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania, umowę 
podpisano w dniu 8.06.2018 r. Wartość 
umowy: 1 520 000,00 zł, realizacja robót 

budowlanych w latach 2018 – 2019, w roku 
2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w latach 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian, częściową wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny koszt inwestycji 1 561 595,00 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR  
w ramach RPOWSL na lata 2014 – 2020 
oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa w 
Szczejkowicach 

Umowę podpisano w dniu 19.12.2018 r. 
Wartość umowy: 475 051,98 zł, realizacja 
robót budowlanych w roku 2019, płatności 
w roku 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, częściową 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w roku 2019, 
łączny koszt inwestycji 833 295,18 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa nr 3 

Umowę podpisano w dniu 19.12.2018 r. 
Wartość umowy: 487 000,00 zł, realizacja 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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robót budowlanych w roku 2019, płatności 
w roku 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane roku 2019, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. 

P26. Działania wspierające wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w gminie 

Dotacje do inwestycji związanych  
z montażem ekologicznych źródeł ciepła  

i instalacji wykorzystujących odnawialne 
źródła energii – zadanie  inwestycyjne 
własne 

Opis podejmowanych działań w P24 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

P27. Wprowadzanie rozwiązań 
umożliwiających wykorzystanie energii 
odnawialnej w oświetleniu ulic i obiektów 
użyteczności publicznej 
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Na realizację założeń wynikających z Celu CI/3 wpływają także działania, które nie 

zostały bezpośrednio wymienione w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-

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

 

Zadania powierzone Wydziałowi Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 

Świadczenie przez podmiot wybrany w drodze przetargu usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki 

odpadów, wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Środki finansowe pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonej przez właścicieli nieruchomości. 

Wydatki w roku 2018 wyniosły 7 818 420,11 zł. 

 

Działania Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach:  

W okresie zimowym 2018-2019 Straż Miejska prowadziła działania wraz  

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej związane z monitorowaniem miejsc,  

w których przebywają osoby bezdomne w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, jak 

również informowaniu o możliwości skorzystania ze schronisk oraz miejsc gdzie 

otrzymają gorący posiłek. 

 

Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne: 

-Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy ulicy Nad Potokiem w sołectwie Książenice. 

Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej. Zakupiono rośliny za kwotę 5 491,18 

zł. 

-Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku w sołectwie Palowice.  

Wartość zadania: 19 680,00 zł. 

-Renowacja skweru w sołectwie Stanowice 

Zakupiono oraz nasadzono drzewa, krzewy i byliny. 

Wartość zadania: 12 499,27 zł. 

-Całkowity demontaż placu zabaw w sołectwie Szczejkowice – teren Wiejskiego Domu 

Kultury przy ul. Rybnickiej 

 

Działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach: 

-Festiwal Orkiestr Dętych 

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku orkiestr dętych, wymiana doświadczeń 

twórczych i działań artystycznych, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, integracja 

środowisk kulturalnych skupionych wokół działalności orkiestr dętych, rozwój współpracy 

ośrodków kultury, działaczy orkiestr dętych i pracowników kultury, a także mieszkańców 

zainteresowanych muzyką dętą. 

Koszty organizacji 2018 –17.583,00 zł 

Budżet MOK 

 

-Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 

Konkurs ma na celu kultywowanie śląskiej tradycji i gwary. Udział w nim biorą Koła 
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Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prezentując scenki 

rodzajowe, piosenki w gwarze śląskiej, a także tradycyjne potrawy śląskie.   

Koszty organizacji 2018 – 3.716,00 zł 

Budżet MOK 

 

-Konkurs Ornitologiczny 

Impreza współorganizowana ze Stowarzyszeniem Ornitologicznym ARA, adresowana jest 

do hodowców oraz sympatyków kanarków, papug i ptaków egzotycznych. Konkurs, 

którego założeniem jest wyłonienie najładniejszych okazów i uhonorowanie hodowców  

z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miast ościennych, ma także na celu 

integrację środowiska ornitologicznego oraz możliwość zaprezentowania hodowli szerszej 

społeczności. 

Koszty organizacji 2018 – 1.198,95 zł 

Budżet MOK 

 

-Festiwal Mażoretek „Parada” to doskonała prezentacja zespołów mażoretkowych z całej 

Polski i z zagranicy. Impreza jest dwuetapowa. Najpierw barwny korowód z udziałem 

wszystkich zespołów w towarzystwie orkiestry dętej przemierza ulice miasta, co daje 

możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Następnie na sali widowiskowej 

organizowany jest konkurs zespołów zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe  

i dyscypliny: pompon, baton oraz show.   

Koszty organizacji 2018 – 19.260,00 zł 

Budżet MOK 

 

-Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 

Przegląd skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadpodstawowych  oraz zespołów wielopokoleniowych. Uczestnicy 

Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” rywalizują w kategoriach: soliści lub 

duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalno-taneczne, 

chóry. Celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego  

i prezentacja śląskich pieśni ludowych. 

Koszty organizacji 2018 –  2.804,09 zł 

Budżet MOK 

 

-Festiwal Around The Rock 

Festiwal jest cykliczną imprezą plenerową mającą na celu promocję wykonawców muzyki 

rockowej zarówno z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jak również z całej 

Polski. To także doskonała alternatywa dla obecnych, jak i potencjalnych miłośników 

muzyki rockowej na wspólne spędzenie czasu wolnego. Rozpoznawalność festiwalu 

„Around The Rock” w regionie, w kraju i za granicą, to także doskonała promocja 

Czerwionki-Leszczyn. Długofalowym efektem realizacji projektu jest wzrost liczby 

uczestników festiwalu, tj. dzieci i młodzieży, a także całych rodzin zarówno z terenu 

Czerwionki-Leszczyn, jak i z całej Polski.  

Koszty organizacji 2018 – 264.825,67 zł 

Budżet MOK 
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-Ogólnopolski Festiwal Tańca „INSPIRACJE” ma charakter konkursowy 

i skierowany jest do zespołów tanecznych działających w domach kultury i innych 

placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu całej Polski. Celem festiwalu jest 

prezentacja twórczości tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie do 

poszukiwania nowych rozwiązań choreograficznych, popularyzacja tańca, wymiana 

pomysłów  i doświadczeń z zakresu ruchu scenicznego. Tancerze prezentują się w 

następujących kategoriach: show dance, jazz dance, street dance. 

Koszty organizacji 2018 – 17.359,93 zł  

Budżet MOK 

 

-Imprezy artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym mają na celu 

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

oraz miast ościennych, a także rozpowszechnianie lokalnej oraz ogólnopolskiej twórczości 

artystycznej.  

Koszty organizacji 2018 – 330.600,30 zł 

Budżet MOK 

 

-Koncert kolęd - Koncerty, podczas których chóry parafialne oraz chór Vox Cordis z 

Książenic i chór żeński Uniwersytetu Trzeciego Wieku prezentują swój własny repertuar 

kolędowy. Miejscem organizacji koncertu jest zawsze jeden z kościołów na terenie gminy. 

Po koncercie odbywają się spotkania noworoczne chórzystów i władz miasta, co ma 

wymiar integracyjny.   

Koszty organizacji 2018 – 4.662,32 zł 

Budżet MOK 

 

-Dziecięcy Festiwal Teatralny 

Festiwal daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń oraz konfrontacji dziecięcych i 

młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu Śląska oraz Polski południowej. Udział biorą 

zespoły z placówek oświatowych i domów kultury. Wiek uczestników kształtuje się w 

granicach od 7 do 16 lat. Reprezentowane są różnorodne formy teatralne – teatry 

dramatyczne, ruchu, muzyczne, kabaretowe, uliczne, lalkowe i inne. Nie do przecenienia 

jest fakt, że w festiwalu biorą również udział placówki specjalne, dzięki czemu impreza 

nosi znamiona integracyjnej.  

Koszty organizacji 2018 – 14.700,00 zł  

Budżet MOK 

 

-Ferie oraz wakacje z MOK-iem to oferta wszystkich placówek kulturalnych działających w 

ramach Miejskiego Ośrodka Kultury na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

mająca na celu stworzenie alternatywy spędzenia wolnego czasu w swojej miejscowości. 

Gry i zabawy ruchowe, warsztaty m.in.  plastyczne i taneczne, pokazy , bajkowe 

spektakle teatralne i seanse filmowe oraz wycieczki – to przykłady atrakcji, jakie Miejski 

Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach przygotowuje corocznie na zimową i letnią 

przerwę w nauce dla najmłodszych mieszkańców. 

Koszty organizacji 2018 – 56.554,28 zł  

Budżet MOK 
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-Koncert Tik Tak Punk Rock Memoriał  - Koncert adresowany do fanów muzyki 

punkrockowej z całego kraju.  

Koszty organizacji 2018 – 8.245,00 zł 

Budżet MOK 

 

 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w związku  

z oczekiwaniem na miejsce w domu pomocy społecznej: 

-zebranie dokumentacji i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydanie 

decyzji kierującej, przekazanie dokumentacji do właściwego PCPR. 

Źródła finansowania- środki własne. 

Wydatkowane środki: 883 241,41 zł.
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Cel I/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora 

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

gospodarczej 

 

 

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

odpowiedzialna 

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

   

P29. Stworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości 

   

P30. Promocja edukacji wśród 
mieszkańców miasta i gminy 

   

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

   

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

   

P33. Współpraca z ościennymi ośrodkami 
akademickimi w przygotowaniu kadr 
menedżerskich 
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Wydatki edukacyjne miasta ponoszone w 2018 roku związane były z edukacją dzieci                     

w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjach. Wydatki te kształtowały się 

następująco:  

Grupa wydatków 2018 r. 

Oświata i wychowanie 

w tym wydatki bieżące dotyczące: 

 

52 758 330,23 

- szkół podstawowych 25 324 591,73 

-oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 189 626,94 

-przedszkoli 9 694 284,08 

-gimnazjum 6 885 930,45 

-dowożenia uczniów do szkół 504 044,32 

-zespołów obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 1 025 597,88 

-dokształcania i doskonalenia nauczycieli 196 623,65 

-stołówek szkolnych i przedszkolnych 4 783 761,14 

-realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego 

 

 

1 792 288,44 

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

 

 

1 286 307,60 

-pozostałej działalności 75 274,00 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

W tym wydatki bieżące dotyczące: 

 

1 240 538,48 

-świetlic szkolnych 1 240 538,48 
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Ponadto w 2018 roku ponoszone były wydatki majątkowe związane z realizacją zadań 

inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 

 

Grupa wydatków 2018 r. 

Oświata i wychowanie 

W tym wydatki bieżące dotyczące: 

6 526 675,02 

-szkół podstawowych 4 937 340,07 

-oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 32 476,91 

-przedszkoli 1 469 947,99 

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych 

 

 

86 910,05 
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Cel II/1 Zachowywane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

Kalendarz gminnych legend i opowieści UGiM przygotował promocyjny kalendarz 
pod nazwą „Kalendarz gminnych legend  
i opowieści”. Celem wydawnictwa była 
integracja mieszkańców, a także ocalanie 
dziedzictwa kulturowego gminy. Atutem 
kalendarza jest zaangażowanie 
mieszkańców i sympatyków miejscowości. 
To oni wcielili się w role modeli na kartach 
kalendarza, z pomocą organizatorów 
projektu poszukiwali strojów, rekwizytów. 
Kalendarz we wspaniały sposób integrował 
ludzi, dostarczał dobrych emocji, 
pozytywnej energii. Na kartach kalendarza 
przedstawiono dwanaście legend 
nawiązujących do pięknego śląskiego 
folkloru m.in. historię o południcy, utop ku, 
beboku, skarbniku, meluzynie, Jaroszku, 
heksie. Nie zabrakło także historii 
związanych wyłącznie z Gminą i Miastem 
Czerwionka-Leszczyny np. legendy  
o karczmie w Książenicach, która ponoć 
zapadła się pod ziemię, bo w Wielkim 
Poście odbywały się w niej huczne zabawy, 
legendy o rozbójniku Ramży, o dwóch 
braciach ze Szczejkowic i o życiu gichciarzy 
z Wytrzęsowa. Treści legend również 
zostały spisane na podstawie materiałów 
źródłowych i opublikowane w kalendarzu. 
Po wydaniu kalendarza zorganizowano 
spotkanie integracyjne dla wszystkich osób, 

które przyczyniły się do powstania 
wydawnictwa. Na podstawie kalendarza 
stworzono kolorowanki dla dzieci, we 
współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Metodycznym przeprowadzono konferencję 
dla nauczycieli poświęconą nauczaniu  
o legendach, zorganizowano także 
konkursy dla dzieci – plastyczny, literacki 

Rzecznik Prasowy 
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oraz dla nauczycieli – na najlepszy 
scenariusz zajęć poświęconych legendom  
z kalendarza. Kalendarz został objęty 
patronatem Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego 2018. Koszt 
projektu (przygotowanie i wykonanie sesji 
zdjęciowych, projekt i wydruk kalendarza): 
16 500 zł, środki własne 

P35. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kampania-informacyjno-edukacyjna dot. 
gospodarki odpadami komunalnymi 

W ramach prowadzonej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej pn. Ekoakcja-
segregacja mieszkańcy korzystają  
z aplikacji mobilnej „Wywozik Czerwionka-

Leszczyny”, w której  między innymi 
przekazywane są informacje dotyczące 
segergacji odpadów. Przeprowadzono akcję 
ekologiczno-artystyczną pn. „Zielona 
Wyspa Śląsk” w ramach, której podczas 
pikniku rodzinnego odbyła się prezentacja 
pieca smogowego, warsztaty ekologiczne 
dla dzieci oraz  prezentacja ekologicznej 
żywności, a także  rowerów elektrycznych, 
zorganizowano również akcję sadzenia 
lasu. W Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przeprowadzono akcję wymiany 
makulatury na domek dla ptaków lub 
sadzonkę drzewa. Zorganizowano 
wycieczkę dla mieszkańców do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Knurowie. Poniesione 
koszty w wysokości 24 397,82 zł zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących  
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Wydział Gospodarowania Odpadami 

Gmina z (dobrą energią)!  
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz 
z innymi gminami Subregionu Zachodniego 
uczestniczyła w modelowej kampanii 
edukacyjno-informacyjnej na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji oraz promocji 
efektywności energetycznej. Działania 
obejmują długi horyzont czasowy (24 m-
ce) i są zróżnicowane pod względem grupy 
docelowej (dorośli, dzieci i młodzież, 
pracownicy jst) oraz formy przekazu 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 



30 

 

(działania on-line/off-line, seminaria 
tematyczne, konkursy, akcje 
społecznościowe, kampania medialna  
z udziałem celebrytów). W projekt 

zaangażowane są wszystkie jst z terenu 
Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. 
Czas trwania 2016-2018. 

Tryb konkursowy - Projekt pn. „Jesteśmy 

częścią przyrody - kontynuacja”  

Projekt dotyczył organizacji zajęć 

ekologicznych dla mieszkańców gminy na 
temat pomników przyrody (w ramach 
zadania zorganizowano konkursy dot. 
Pomników przyrody, wydano folder 
zawierający katalog pomników przyrody, 
wykonano tablice edukacyjne przy 
pomnikach przyrody, zorganizowano 
wycieczki, itp.). Realizator: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” z Czerwionki-
Leszczyn. Kwota dotacji z budżetu Gminy: 
4 330,00 zł; całość zadania: 5 160,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

P36. Szkolenia dla animatorów działań 
proekologicznych i prokulturowych 

Kalendarz gminnych legend i opowieści Opis podejmowanych działań w P34 Rzecznik Prasowy 

P37. Wydawnictwa promujące dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe gminy 

Kalendarz gminnych legend i opowieści Opis podejmowanych działań w P34 Rzecznik Prasowy 

Folder „Atrakcje przyrodnicze Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny”  

Folder został wydany w ramach projektu 
pn. „Jesteśmy częścią przyrody - 
kontynuacja” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 
„Dzwon” z Czerwionki-Leszczyn. 

Wydział Spraw Społecznych 

P38. Wszechstronna promocja gminy 
poprzez zabytkowe osiedle patronackie 

Kalendarz gminnych legend i opowieści Opis podejmowanych działań w P34 Rzecznik Prasowy 

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

Kalendarz gminnych legend i opowieści Opis podejmowanych działań w P34 Rzecznik Prasowy 

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

   

P41. Projekty wspierające rozwój ekonomii 
społecznej 
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Cel II/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków 

dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 
 

 

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

odpowiedzialna 

P42. Wypracowanie w konsultacjach z 
mieszkańcami modelu partycypacji 
społecznej 

   

P43. Wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego umożliwiającego realizację 
oddolnych inicjatyw 

   

P44. Wykorzystanie narzędzi internetowych 
do poprawy komunikacji  

   

P45. Wypracowanie modelu współpracy 
władz lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi 
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Cel II/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału  

i doświadczeń partnerstwa lokalnego 

 

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

odpowiedzialna 

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

   

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

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „5x30 w powiecie rybnickim”  

Realizator projektu: Stowarzyszenie 
„Luxtorpeda” Czerwionka; kwota dotacji  
z budżetu Gminy: 4 000,00 zł; środki  
z funduszy zewnętrznych: 18 250,00 zł; 
całość zadania: 34 200,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Dofinansowanie wkładu 
własnego w Programie "Działaj Lokalnie X" 
w 2018 roku” 

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

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Wolontariat 2018”  

Realizator projektu: Stowarzyszenie 
„Luxtorpeda” Czerwionka: kwota dotacji  
z budżetu Gminy: 5 600,00 zł; środki z 
funduszy zewnętrznych: 34 620,00 zł; 

całość zadania: 40 920,00 zł; 

Wydział Spraw Społecznych 

P48. Wsparcie edukacyjne w zakresie 
narzędzi zarządzania publicznego 

   

P49. Edukacyjne i doradcze wsparcie 
liderów lokalnych 
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Cel II/4 Dogodne warunki dla stałego rozwijania talentów i realizacji pasji mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości  

i kreatywności  wynikające z dostępności udogodnień i usług publicznych 
 
 

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

odpowiedzialna 

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

Konkurs ma na celu pobudzanie  
i rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz 
młodzieży, uwrażliwienie na piękno  

i problemy najbliższego środowiska, 
stworzenie płaszczyzny wymiany 
doświadczeń plastycznych najmłodszego 
pokolenia. 
Koszty organizacji 2018 – 8.361,04 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 
Cygaro Wilhelma” 

Konkurs dostępny jest dla wszystkich 

autorów, bez względu na wiek, 
narodowość, kraj zamieszkania, 
przynależność do związków i stowarzyszeń 
twórczych, przed debiutem oraz po 
debiucie. Warunkiem uczestnictwa jest 
nadesłanie zestawu trzech wierszy  
w języku polskim. Głównym celem 
konkursu jest promocja polskiej poezji 
współczesnej, stworzenie możliwości 
spotkania twórców, wzajemnego poznania, 
konfrontacja poglądów i twórczości, 
doskonalenie warsztatu poetyckiego,  
a przede wszystkim pielęgnowanie pamięci 
o patronie konkursu oraz promowanie na 
świecie jego dorobku pisarskiego.  
Koszty organizacji 2018 – 10.261,44 zł  

Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury 

P51. Szkolenia w dziedzinie kreowania 
projektów i zarządzania projektami 
 

 
 

  

P52. Rozwój oferty edukacyjnej Projekt pn. „Biblioteka – tu się dzieje” Biblioteka Publiczna wraz z Fundacją „Szafa 
Gra” w 2018 roku zrealizowała projekt 
„Biblioteka – tu się dzieje!” ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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Narodowego. Dzięki temu projektowi 
mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mogli 
uczestniczyć w wielu spotkaniach 
autorskich z ludźmi kultury, sztuki  
i literatury. Biblioteka zorganizowała 
warsztaty czytelnicze i edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży oraz spotkania autorskie 
m.in. z Anną Ficner-Ogonowską, Agnieszką 
Tyszką, Joanną Wachowiak i Krzysztofem 
Pławeckim. Dotację Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  
30 000 zł. otrzymała Fundacja „Szafa Gra”. 
Biblioteka Publiczna była partnerem 
Fundacji w projekcie „Biblioteka – tu się 
dzieje!”. Wszystkie działania w ramach 
projektu odbywały się na terenie Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Biblioteka 
Centralna, Filie Biblioteczne). Wkład własny 
Biblioteki Publicznej wynosił 7500 zł. Liczba 
uczestników: 220 osób 

Akcja czytelnicza „Ostry Dyżur Literacki” Biblioteka Publiczna wzięła udział w akcji 
promującej czytelnictwo pn. „Ostry Dyżur 
Literacki”. Akcja w happeningowej formie 
zorganizowana została przez Fundację 
„Czas Dzieci”. Do Biblioteki przyjechali 
merytoryczni specjaliści literatury 
dziecięcej, którzy rekomendowali 
najmłodszym czytelnikom indywidualnie 
dobrane do wieku i preferencji 
czytelniczych lektury. Koszt: spotkanie 
bezpłatne. Liczba uczestników: 132 osoby 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Piotrem Kulczyną Spotkanie autorskie z podróżnikiem 
Piotrem Kulczyną. Spotkanie edukacyjne 
dla dzieci. Koszt: spotkanie bezpłatne. 
Liczba uczestników: 41 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie edukacyjne z Ewą Jałochowską Spotkanie edukacyjne dla młodzieży pn. 
„Piękne słowo demokracja” z Ewą 
Jałochowską z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Koszt: 
spotkanie sfinansowane przez Powiatową  
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku. 
Liczba uczestników: 44 osoby 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Projekt „Ślonski Miszong” Biblioteka Publiczna wraz ze Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
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Stowarzyszeniem „Najważniejsza Jest 
Tradycja” z Czerwionki-Leszczyn wzięła 
udział w projekcie „Ślonski Miszong”.  
W ramach projektu w wybranych filiach 

bibliotecznych odbyły się zajęcia 
kulturalno-edukacyjne na temat śląskich 
zwyczajów i tradycji. Koszt: 100 zł.  Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora.  
Liczba uczestników: 58 osób 

Leszczynach 

Spotkane autorskie z Jakubem Skworzem Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem, 
autorem książki o Adamie Mickiewiczu  

i jego twórczości pt. „Adaś Mickiewicz, 
łobuz i mistrz”. Spotkanie edukacyjne dla 
dzieci z okazji 220 rocznicy urodzin Adama 
Mickiewicza. Koszt: spotkanie sfinansowane  
przez Bibliotekę Śląską w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Klub Książki. Liczba 
uczestników: 27 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Wernisaż malarstwa Czesława Fojcika Wernisaż malarstwa mieszkańca 
Czerwionki-Leszczyn – Czesława Fojcika.  
Koszt: spotkanie bezpłatne.  Liczba 
uczestników: 60 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Anną Gudzik Spotkanie autorskie z Anną Gudzik, 
autorką książki pt. „Czerwionka: zarys 
monograficzny”. Koszt: spotkanie 
bezpłatne.  Liczba uczestników: 52 osoby 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez 
czytanie” 

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez 
czytanie”. W ramach akcji Biblioteka 
zorganizowała głośne czytanie dla małych 
czytelników - bajki czytali zaproszeni do 
Biblioteki goście, następnie odbywały się 
pogadanki z dziećmi na konkretne tematy 
edukacyjne. Koszt: 100 zł. Źródło 

finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Liczba 
uczestników: 480 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja Czytania „Jeżycjady” Małgorzaty 
Musierowicz 

Biblioteka włączyła się w Ogólnopolską 
Akcję Czytania „Jeżycjady” Małgorzaty 
Musierowicz. Akcja zainicjowana przez 
Wydawnictwo Akapit Press miała na celu 

promocję literatury dziecięcej  
i młodzieżowej autorstwa Małgorzaty 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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Musierowicz. Koszt: akcja czytelnicza 
bezpłatna. Liczba uczestników: 70 osób 

Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie. Biblioteka 
zorganizowała Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego  
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. 
Gościem specjalnym wydarzenia była 
dziennikarka, prezenterka telewizyjna – 
Marta Manowska. Koszt: 50 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące, dotacja 
podmiotowa organizatora. Liczba 
uczestników: 130 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Warsztaty czytelnicze „Dinoopowieści” Warsztaty czytelnicze dla najmłodszych 
„Dinoopowieści”. Spotkanie edukacyjne 
promujące literaturę dla dzieci. Koszt: 50 
zł. Źródło finansowania: zadania bieżące, 
dotacja podmiotowa organizatora/ Liczba 
uczestników: 33 osoby 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Festiwal Pieśni Patriotycznej 
„Jesienne Impresje Muzyczne” 

Realizator projektu: Stowarzyszenie 

Kulturalno-Społeczne„Orkiestra Dębieńsko” 
Czerwionka-Leszczyny. Projekt dotyczył 
organizacji konkursu muzycznego wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
organizacja występu laureatów wraz  
z Orkiestrą w trakcie koncertu „Jesienne 
Impresje Muzyczne”. Kwota dotacji  
z budżetu Gminy: 12 000,00 zł; całość 
zadania: 15 412,00 zł; liczba osób objętych 
projektem: 300. 

Wydział Spraw Społecznych 

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

Opis podjętych działań w P35 
Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Bliskie spotkania z Ochotniczą 
Strażą Pożarną” – Ochotnicza Straż 
Pożarna 

Projekt dotyczył organizacji zajęć dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w Palowicach 
i Bełku z zakresu pracy strażaków, 
kształtowania właściwych zachowań  
w przypadku zagrożeń (np. pożaru) oraz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Kwota dotacji z budżetu 

Wydział Spraw Społecznych 
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Gminy: 5 000,00 zł; całość zadania: 
7 990,00 zł; liczba osób objętych 
projektem: 70. 
 

Industriada 
Święto Szlaku Zabytków Techniki to 
najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami 
techniki i historii. Celem Industriady jest 
promocja Szlaku Zabytków Techniki oraz 
dziedzictwa industrialnego. To także 
świetny pretekst do dobrej zabawy z całą 
rodziną. Skierowana jest do mieszkańców 
województwa śląskiego.   

Koszty organizacji 2018 –96.676,49 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Zajęcia zespołów zainteresowań  

i amatorskiego ruchu artystycznego 

Zajęcia mają na celu rozwój wszelkiego 
rodzaju zainteresowań, talentów i pasji 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, m.in. tanecznych, plastycznych, 
muzycznych czy aktorskich. Ponadto 

zajęcia pozwalają mieszkańcom doskonalić 
warsztat artystyczny, a także integrować 
środowisko lokalnych artystów amatorów. 
Koszty organizacji 2018 – 460.925,56 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Kino Szkoła 
Interdyscyplinarny program edukacji 
medialnej dla dzieci i młodzieży skierowany 
zarówno do szkół, jak i przedszkoli z terenu            

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Koszty organizacji 2018 – 9.820,00 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Wystawy, plenery malarskie itp. 
Wystawy i plenery mają na celu promocję 
lokalnych artystów, umożliwienie 
obcowania ze sztuką mieszkańców gminy, 
integrację środowiska artystycznego oraz 

prezentację dorobku artystycznego 
lokalnych twórców, które często stają się 
inspiracją artystyczną dla młodzieży  
i dorosłych.  
Koszty organizacji 2018 – 6.783,47 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Konferencje Naukowe z cyklu    „Światy 

poetyckie. 

Konferencje literackie organizowane przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach i zakład Literatury 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

Leszczynach 
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
pozwalają na prezentację poezji i jej 
autorów społeczności lokalnej, w tym 
uczniom gimnazjów i liceów. Referaty 

uzupełniają także wiedzę nauczycieli 
uczestniczących w konferencjach, którą 
będą mogli wykorzystać na lekcjach języka 
polskiego i regionalnych. 
Koszty organizacji 2018 – 4.672,74 zł 
Budżet MOK 

P53. Wykorzystanie bazy sportowo-
rekreacyjnej dla rozwoju systemu 

szkoleniowego młodzieży 

Dotacje na realizacje zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny udzielone w ramach 
konkursu projektów w zakresie rozwoju 
sportu na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku  

Klub Karate Kyokushin TENSHO 
Czerwionka – Leszczyny: „Prowadzenie 

zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży  
i dorosłych w sztuce walki karate oraz 
udział w turniejach”. 
Klub Sportowy Leszczyny: „Przez trudy do 
gwiazd”. KS „Płomień” Czuchów: „Czuchów 
pali się do piłki nożnej”. KS „Skoczek” - 
„SZACHY DLA WSZYSTKICH 2018”. 
KS „Decor” Bełk: „Gramy o zwycięstwo”.  
LKS „Borowik” Szczejkowice: „Udział 
drużyn LKS Borowik Szczejkowice  
w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu 
ŚZPN podokręgu Rybnik” LKS „Dąb” 
Dębieńsko: "Prowadzenie szkolenia dzieci 
i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 
Dąb Dębieńsko w 2018 roku”. LKS „Orzeł” 
Palowice: „Udział drużyn LKS "Orzeł” 
Palowice w rozgrywkach piłki nożnej, 
organizowanych przez PZPN w 2018 roku”. 
LKS „Ruch” Stanowice: „Od przedszkola 
strzelam gola”. 
LKS „Unia” Książenice: „Udział drużyn LKS 
Unia Książenice w rozgrywkach piłki 
nożnej, organizowanych przez PZPN  
w 2018 roku oraz szkolenie młodzieży”. 
Stowarzyszenie Grupa Biegowa 
„Luxtorpeda”: „Lekkoatletyka 2018”. 
MKS Czerwionka: „Piłka nożna dla 
Czerwionki”. MKS „MOSIR”: „Szkolenie 
dzieci i młodzieży oraz udział  
w rozgrywkach oraz turniejach drużyn 
Młodzieżowego Klubu Sportowego MOSiR 
Czerwionka-Leszczyny”. UKS „Polho” 
Czuchów: „Prowadzenie szkolenia  

Wydział Spraw Społecznych 
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z zakresu piłki ręcznej oraz udział zespołów 
UKS 6 „Polho” Czuchów w rozgrywkach na 
szczeblu wojewódzkim organizowanych 
przez Śląski Związek Piłki Ręcznej  

w Katowicach oraz udział zespołów  
w turniejach ogólnopolskich.” 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Wilhelm 
Szewczyk” Czerwionka „Program szkolenia 
sportowego i starty w zawodach 
organizowanych przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki”  
Łączna wartość:  367 760,00 zł. 

P54. Realizacja programu rozwoju sportu 
oraz wzbogacanie bazy sportowo-
rekreacyjnej 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce-
Leszczynach 
 

W ramach inwestycji wybudowano boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 20,23 m x 
33,07 m, przeznaczone do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa 
ziemnego.  
Zadanie realizowano w latach 2014 – 2018, 
w tym roboty budowlane w roku 2018, 
łączny koszt inwestycji 482 999,38 zł, 
zadanie finansowane z budżetu gminy. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

P55. Realizacja programów promujących 
przedsiębiorczość wśród mieszkańców 

   

P56. Przygotowanie bazy dla nowo 
powstających firm 
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3. Wskaźniki 

 

 

Gospodarczy 

cel 

strategiczny 

  Rozwój zróżnicowanej struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne 

wykorzystujące różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby mieszkańców oraz 

inwestorzy zewnętrzni wnoszący w gospodarkę gminy nowe technologie, kreujący atrakcyjne 

miejsca pracy, współpracujący z lokalnym biznesem 

   

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyska-

nej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ jednostka 
odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Powierzchnia udostępnianych terenów 
inwestycyjnych 

ha dane 
własne 

35 35 35 35 35 Referat Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba inwestorów zainteresowanych przygotowanymi 
terenami 

ilość osób dane 
własne 

1 2 7 3 5 Referat Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

szt. dane 
własne 

0 1 0 0 0 ZDiSK  

Liczba inwestycji zrealizowanych na przygotowanych 
terenach 

szt. dane 
własne 

0 0 0 1 0 Referat Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
realizowanych w gminie 

szt.        brak 
danych 

Liczba miejsc pracy powstałych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika  Komórka/ jednostka 
odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ilość osób GUS 
BDL 

1135 994 978 775 649   

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

szt.  0 0 0 0 3 Wydział Inwestycji  
i Remontów 

Dane 
dotyczą 

inwestycji 
związanych 

z 
budynkami 

użyteczności 
publicznej 

Liczba nowo zakładanych firm ilość osób CEIDG 192 186 157 206 149 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba inwestorów zewnętrznych podejmujących 
działalność na terenie gminy 

szt. dane własne 7 14 5 3 2 Referat Podatków  

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 
mieszkańców 

ilość osób CEIDG 628 645 660 712 338 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw 
zagranicznych 

szt. dane własne 0 0 0 0 0 Referat Podatków  

Liczba inwestorów technologicznych 
podejmujących działalność w mieście 

szt. dane własne 1 4 1 1 0 Referat Podatków  
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Cel 
szczegó

łowy 

  CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, 
budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ jednostka 
odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

% dane z 
GDOS 

74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 Wydział Planowania 
Przestrzennego  
i Gospodarki 

Nieruchomościami/  
Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

74 – dane 
ZPKWŚ – 
Wydział 
Ekologii 

Powierzchnia terenów zielonych i rekreacyjnych 
na jednego mieszkańca 

ha/ilość 
osób 

GUS 
BDL 

54,32/ 
42025 

=0,0013 ha 

56,06/ 
42024 

=0,0013 ha 

62,77/ 
42105 

=0,0019 ha 

62,77/ 
42170 

=0,0015 ha 

63,01/ 
42193 

=0,0015 ha 

  

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

         

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

4,8 3,9 5 4,4 4,1 Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony 

Środowiska 

 

- Emisja CO2 MG/rok dane WIOŚ 
oraz z PGN 

264767 brak danych brak danych brak danych brak danych Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony 

Środowiska 

 

Ilość zebranych i przetworzonych odpadów 
komunalnych 

Mg dane własne 17732,5 17686,3 19524,1 20346,553 21123,194 Wydział Gospodarowania 
Odpadami 

 

Liczba mieszkań obsługiwanych przez sieć 
kanalizacyjną 

szt. dane własne 6445 6445 6445 6445 6471 Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 

SM „Karlik” 
PWiK 

 

Liczba mieszkań na terenie gminy szt. GUS 
BDL  

13442 13513 13597 13670 brak danych  Z uwagi na 
fakt, iż dane 
zostaną 
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opubliko-
wane przez 
GUS pod 
koniec 2019 

roku, 
wskaźnik 
dot. ogólnej 
liczby 
mieszkań  
w 2018 
zostanie 
zakutalizo-
wany  
w Raporcie 
za rok 
kolejny  

Powierzchnia terenów przygotowanych pod 
budownictwo mieszkaniowe  

km2 dane własne 16,8 17,11 17,47 17,48 18,6 Wydział Planowania 
Przestrzennego i 

Gospodarki 
Nieruchomościami 

uchwalone 
plany mpzp 

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

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ilość osób dane własne 22344 24724 27931 29317 29236 MOK  

ilość osób dane własne 20 21 23 18 25 Biblioteka Publiczna  

Poziom deficytu miejsc w żłobkach         na terenie 
Gminy 
działają 
kluby 
dziecięce 

Poziom deficytu miejsc w przedszkolach ilość 
brakujących 

miejsc 

dane własne 0 0 0 0 0 Wydział Edukacji  

Średni czas oczekiwania na miejsce w domu 
pomocy społecznej 

miesiąc dane własne 4 2,5 4,5 3 6 OPS na 
podstawie 
złożonych 
wniosków 
na DPS 

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

ilość 
km2 

dane własne 13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

MOSiR  

ilość 
m2 

dane własne 3 
5099,66 

3 
340,57 

3 
- 

2 
- 

2 
- 

ZDiSK Dane 
dotyczą 
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nowych 
przestrzeni 
rekreacyjny
ch bądź 
doposaże-
nia istnieją-
cych 
przestrzeni 
w danym 
roku 

ilość dane własne 3 4 3 2 3 ZGM Place zabaw 
i obiekty 
infrastruktur
y sportowej, 
siłownie 
plenerowe 

- parki spacerowo-wypoczynkowe ilość/ha GUS 
BDL 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

  

- zieleńce ilość/ha GUS 
BDL 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

  

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

ilość osób CEIDG 7 16 7 4 15 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

  Wskaźniki nie ujęte w strategii: 
 
Wskaźnik dotyczący ilości zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych dopełniają wskaźniki dotyczące recyklingu (na podstawie danych  Wydziału 
Gospodarowania Odpadami): 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 
rok 2014 – 39,63, rok 2015 – 36,14, rok 2016 – 34,56, rok 2017 – 32,00, rok 2018 – 33,55 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – odpady budowlane i rozbiórkowe: 
rok 2014 – 100, rok 2015 – 100, rok 2016 – 100, rok 2017- 100, rok 2018 – 99,96 
 
Działania związane z Organizacją Społeczności Lokalnej (P18) dookreśla wskaźnik: Liczba seniorów (osób starszych) uczestniczących w działaniach 
realizowanych w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL): rok 2017: 25 osób, rok 2018: 25 osób 
Wskaźnik „Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych” dookreślają dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach: 95 osób. 
Działania realizowane w ramach P23 „Opracowanie i realizacja programów dotyczących przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych  
i uzależnień, bezdomności i niepełnosprawności” dookreślają następujące dane: 
W 2018 roku 55 rodzin skorzystało z usług asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 6 rodzin na 
podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 119 
postępowań, w tym skierowała 39 wniosków do sądu o zastosowanie leczenia oraz 316 rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami zgłoszonymi do 
Komisji oraz udzieliła 42 osobom informacji o miejscach i formach pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. 
Ilość przyjętych formularzy Niebieska Karta: 83  Liczba rodzin objętych procedurą NK: 110 
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Cel 
szczegółowy 

  CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, 
edukacji i sektora obywatelskiego kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz 
podejmowanie własnej działalności gospodarczej 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stopień skolaryzacji netto według poziomu 

wykształcenia: zasadniczy zawodowy, średni 
zawodowy, średni ogólnokształcący, wyższy: 

         

- Szkoły Podstawowe % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 94 97 94 93 Wydział Edukacji   

- Gimnazja  % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. SO 

88 89 91 brak danych- 
wyjaśnienie 

poniżej 

brak 
danych- 

wyjaśnienie 
poniżej 

Wydział Edukacji   

 Stopień skolaryzacji w 2018 roku określony został dla szkół podstawowych, dla których Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest organem 
prowadzącym. Dane obejmują liczbę uczniów odpowiednich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
(dane SIO wg stanu na 30 września 2018 roku) w stosunku do liczby ludności urodzonej w latach 2003 - 2011 zameldowanej na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Od 1 września 2017r. w Gminie funkcjonują jedynie szkoły podstawowe w związku z czym nie określono stopnia skolaryzacji dla Gimnazjum. 
Mając na uwadze funkcjonujące  do 31 sierpnia 2019 r. w szkołach podstawowych oddziały gimnazjalne można określić ww. wskaźnik jedynie  
z uwzględnieniem podziału na oddziały SP oraz G.  
Stopień skolaryzacji dla oddziałów szkoły podstawowej wynosi 93% (tj. stosunek uczniów w oddziałach SP do osób w wieku 7-14 lat); 
Stopień skolaryzacji dla oddziałów gimnazjalnych wynosi 96% (tj. stosunek uczniów w oddziałach G do osób w wieku 15 lat); 

 

Wydatki edukacyjne miasta na 1 mieszkańca zł.  GUS  
BDL 

1084,69 1139,95 1121,08 1185,14 1381,67   

Udział pracujących w ludności wieku 
produkcyjnego 

% GUS  
BDL 

15,03 16,07 17,40 16,94 17,76  Pracujący 
ogółem:  
rok 2014 – 
4256 
rok 2015 – 
4513 
rok 2016 – 
4845 
rok 2017 – 
4665 
rok 2018 – 
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4841 
Ludność w 
wieku 
produkcyj

nym: 
rok 2014 – 
28311 
rok 2015 – 
28077 
rok 2016 – 
27837 
rok 2017 – 
27536 
rok 2018 – 
27246 

Stopa bezrobocia rejestrowego 
 

%  GUS  
BDL 

4,2 3,7 3,7 2,9 2,5  jako udział 
bezrobotn
ych 
zarejestro
wanych  
w liczbie 
ludności  
w wieku 
produkcyj
nym 

% GUS 12,2 10,6 10,1 8,0 Brak 
danych, 

dana 
zostanie 

ujęta  
w Raporcie 
dotyczącym 
roku 2019  

 jako 
stosunek 
liczby 
zarejestro
wanych 
bezrobotn
ych do 
liczby 
ludności 
aktywnej 
ekonomicz
nie 
(zasobu 
siły 
roboczej 
danej 
populacji) 

Liczba nowo rejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 

ilość GUS  
BDL 

249 252 213 238 215   
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Społeczny cel 
strategiczny 

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

   

Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzi
alna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba projektów społecznych podnoszących 
estetykę przestrzeni miasta i miejscowości 

gminy 

szt. dane własne  0 0 1 5 2 Wydział 
Spraw 

Społecznych 

sprawozdania ngo 

Liczba nowych NGO's szt. GUS 
BDL 

6 4 4 2 1  Stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych  
w projektach społecznych 

ilość osób dane własne 0 0 3 19 1 Wydział 
Spraw 

Społecznych 

sprawozdania ngo 

Przynależność mieszkańców do organizacji 
pozarządowych 

ilość osób dane  
organizacji 

pozarządowy
ch 

- - 478 478 983  Dane pozyskane od organizacji 
pozarządowych 
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  Działania dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców (P35) dopełniają zadania wykonywane przez Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach, która 
przeprowadziła kontrole na terenach prywatnych oraz podejmowała interwencje na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: rok 2014 
– 115, rok 2015 – 135, rok 2016 – 94, rok 2017 – 303, rok 2018 – 102. Ponadto w 2018 roku skontrowano 87 posesji pod kątem spalania odpadów oraz paliw 
niedozwolonych. 

 
Wskaźnik „Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projektach społecznych” dopełniają działania związane z zaangażowaniem mieszkańców w przygotowanie 
promocyjnego „Kalendarza gminnych legend i opowieści”: 700 osób 
 
 
 
  

Cel szczegółowy   CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz 
zapewnianiu warunków dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzial
na 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba podmiotów gospodarczych angażujących się  
w realizację projektów wpisanych do strategii 

        brak danych 

Poziom zaangażowania podmiotów gospodarczych  
w konsultowanie kluczowych dokumentów 
powstających w mieście 

Ilość 
podmiotów 

dane własne 4 0 0 1 0 Wydział Spraw 
Społecznych/ 

Wydział 
Planowania 

Przestrzennego 

 

Uczestnictwo mieszkańców w wyborach 
samorządowych 

% Państwowa 
Komisja 

Wyborcza/dane 
własne 

42,74 
 

- - - 50,2 
 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

2018 rok:  
powiat rybnicki 

 53,17 % 
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Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wysokość wsparcia ze środków zewnętrznych 
pozyskiwanego przez sektor pozarządowy 

ilość 

projektów 

 

wysokość 

wsparcia 

w 

złotych 

dane własne 0 
 
0 

1 
 

10 000,00 

2 
 

45 000,00 

3 
 

49 700 

3 
 

77 170 

Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba projektów finansowanych z budżetu 
obywatelskiego 

        brak danych 

Efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki budżetowi 
obywatelskiemu 

        brak danych 



50 

 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika   Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialn
a 

Uwagi 

Rok 2014 
rok bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba osób uczęszczających na zajęcia do domów kultury ilość 
osób 

GUS 
BDL 

268 203 168 171 0  Kursy:języków 
obcych, 
plastyczne, nauki 
gry na 
instrumentach, 
wiedzy 
praktycznej, 
tańca,  
komputerowe 

Liczba zawodników z terenu gminy w organizacjach 
sportowych według kategorii wiekowych 

ilość 
osób 

dane własne 796 885 730 1052 978 Wydział Spraw 
Społecznych  

Dane na 
podstawie 
wniosków 
dotacyjnych- 
listy zawodników 

Ćwiczący ogółem ilość 
osób 

GUS 
BDL 

662 brak danych 790 brak danych 854   

Ćwiczący do lat 18 ogółem ilość 
osób 

GUS 
BDL 

385 brak danych 540 brak danych 599   

Liczba uczniów – laureatów olimpiad na szczeblu 
regionalnym i ponadregionalnym 

ilość 
osób 

dane własne 3 6 5 7 7 Wydział 
Edukacji  

 

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

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 2 
57 

1 
34 

0 
0 

4 
380 

3 
470 

Wydział Spraw 
Społecznych  

sprawozdania 
ngo 

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 54 
3629 

57 
2796 

70 
4706 

26 
8548 

26 
6010 

MOK  

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 71 
9963 

81 
11525 

77 
11696 

88 
12 409 

46 
15256 

Wydział 
Edukacji  

na podstawie 
danych jednostek 

oświatowych 

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 5 
872 

7 
702 

7 
1046 

8 
1189 

12 
1347 

Biblioteka 
Publiczna 
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5. Podsumowanie 

Monitorowanie realizacji celów strategicznych jest elementem koniecznym  

w procesie planowania działań i zarządzania strategicznego. Raport z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny to dokument opracowany w celu 

bieżącego badania postępu w osiąganiu wyznaczonych kierunków dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. Przedstawia wykonane działania wraz z osiągniętymi 

wskaźnikami, które zestawiono na kartach realizacji strategii. Część wykonanych w 2018 

roku zadań miała charakter jednoroczny, część cykliczny bądź były kontynuacją działań 

wieloletnich. 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku zaliczyć można: 

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,  

- projekt „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz 

utworzenie Centrum Usług Społecznych”, 

- świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

- dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła,  

a także budową przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce-

Leszczynach, 

- montaż zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci przy Ośrodku Zdrowia  

w Przegędzy, 

- rozbudowę placu rekreacyjnego przy Ośrodku Zdrowia w Bełku, 

- zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku - VI etap, 

- rozbudowę placu zabaw przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny, 

- zakup z montażem urządzenia sportowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu  

w Dębieńsku. 

 Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano ponad 19 mln zł.  

 

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzono, iż do najważniejszych projektów  

i działań miękkich zrealizowanych w 2018 roku należą: 

- projekt „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”, 

- festiwal „Around the rock”, 

- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- kampania-informacyjno-edukacyjna „Zielona Wyspa Śląsk”, 

- „Kalendarz gminnych legend i opowieści”, 

- „Industriada” – Święto Szlaku Zabytków Techniki, 

- akcje czytelnicze w Bibliotece Publicznej, 
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- imprezy artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, 

- działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. 

 Łącznie na projekty miękkie wydano ponad 3 mln zł. 

  

Efektywność podejmowanych działań pozwalają zweryfikować wskaźniki. System 

wskaźników do monitoringu strategii obejmuje przede wszystkim wskaźniki określone dla 

celów szczegółowych. Najważniejsze dane dotyczące działań społecznych wskazują, że na 

terenie Gminy utrzymuje się zerowy poziom deficytu miejsc w przedszkolach. Na 

przestrzeni lat 2014-2016 utrzymywała się tendencja wzrostowa liczby projektów 

edukacyjnych, która spadła w latach 2017 i 2018, jednakże w badanym czasie zauważa 

się wzrost liczby uczestników objętych projektami podejmowanymi przez instytucje 

edukacji, kultury i organizacje pozarządowe. 

 

W obszarze gospodarczym zaobserwowano, że zmalała liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych (od 2014 roku do 2018 rok spadek o 486 osób), 

Wskaźnik „Liczba nowo zakładanych firm” w latach 2014 do 2016 wykazywał tendencję 

spadkową, wielkość wskaźnika wzrosła w 2017 roku, natomiast w 2018 roku wskaźnik 

ponownie wykazuje spadek. 

W latach 2014-2018 wzrosła o 1,8 km2 powierzchnia terenów przygotowanych pod 

budownictwo mieszkaniowe. 

W 2018 roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność na 

terenie zrewitalizowanego osiedla patronackiego. Wskaźnik ten w 2015 roku wykazywał 

wzrost, a później spadek w latach 2016, 2017. 

  

Niestety nie wszystkie wskaźniki możliwe są do monitorowania. W przypadku niektórych 

danych statystycznych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wartości za rok 

2018 będą dopiero opublikowane pod koniec roku 2019. Dla niektórych wskaźników 

pozyskiwanie danych jest niemożliwe ponieważ nie są prowadzone statystyki. 

 


