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Szanowni Państwo,

druga edycja Raportu o stanie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny skłania już do porównań, 
z których mimo krótkiego czasu wyłania się obraz wielu 
zmian. Widać zatem ciągły rozwój oraz konsekwencję 
w działaniu naszego samorządu, co wynika między 
innymi z dobrej współpracy organów uchwałodawczego 
i wykonawczego naszej Gminy. Co charakterystyczne dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny to także spójność 
w realizacji zadań finansowanych ze środków własnych 
i środków zewnętrznych. Dzięki temu nasze możliwości 
budżetowe po raz kolejny okazały się wykonalne. 
Racjonalnie wykorzystaliśmy bodaj wszystkie atuty, 
aby w różnych dziedzinach tworzyć coraz lepsze warunki 
z myślą o mieszkańcach, ale także przedsiębiorcach 
i inwestorach kreujących gospodarczy wizerunek naszej 
Małej Ojczyzny.

Raport o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
za 2019 rok zgodnie z wymogami Ustawodawcy 
to w głównej mierze podsumowanie obejmujące 
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał 
Rady Miejskiej. W moim przekonaniu przyjęta w tym 
opracowaniu forma daje szerszy kontekst, bowiem 
pozwala z perspektywy czasu spojrzeć na praktyczną 
stronę tego, co zostało ujęte w dokumentach i przepisach. 
Stąd bogaty zestaw danych, zestawień i przykładów, 
a na domiar materiał zdjęciowy, który choć w części 

obrazuje ubiegły rok. Łatwo zatem dostrzec tendencję 
do inwestowania w przestrzeń publiczną, a więc w te 
zadania, które służyć mogą możliwie jak najszerszej 
części naszej społeczności. To bardzo ważne nie tylko ze 
względów na wizerunek Gminy i Miasta, ale z uwagi na 
poczucie wspólnego dobra, identyfikacji z samorządem 
i satysfakcji z jego poczynań. Tak pojmowana polityka 
społeczno-gospodarcza daje moim zdaniem szerokie 
możliwości młodym pokoleniom, między innymi 
w obszarze edukacji, kultury, sportu i rekreacji, ale też 
rynku pracy. Równie kluczowe dla naszego samorządu 
stały się obszary opieki społecznej i polityki senioralnej, 
czego przykłady również tu prezentujemy.

Skoro szczególnym wyzwaniem ostatnich lat stały 
się dyrektywy i wymogi unijne związane z ochroną 
środowiska, to z tym większą satysfakcją można 
odnotować, iż w 2019 roku Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny została w naszym regionie liderem w zakresie 
pozyskania funduszy zewnętrznych na odnawialne 
źródła energii. Co szczególnie warto podkreślić, efekt 
ekologiczny tworzy się w tym przypadku w partnerstwie 
z mieszkańcami Gminy, którzy także w tej dziedzinie 
zaufali operatorom Programu, z samorządem na czele.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny stoi pod znakiem 
nieustannych przeobrażeń – śmiałego patrzenia 
w przyszłość – oraz wartości płynących z bogatych 
tradycji i dokonań wielu pokoleń. Cząstkę jednego 
i drugiego mieści niemal każdy przejaw aktywności 
społecznej i zawodowej, tysięcy rodzin i podmiotów 
gospodarczych, organizacji i zrzeszeń. Można więc uznać, 
iż wszyscy mieliśmy udział w tym, co składa się na 
Raport o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 
2019 rok. Zapraszając do uwag i dyskusji, przedstawiam 
jego syntetyczne podsumowanie.

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 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy. W 2020 roku Raport 
ten przedstawia się do 30 lipca 2020 r.

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

Najstarsze pewne wzmianki o miejscowościach wcho-

dzących w skład gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny 

pochodzą z początku XIV wieku.

Czerwionce i Leszczynom nadano prawa miejskie 

w 1962 roku. W 1975 roku połączono miasta Leszczyny 

i Czerwionkę pod nazwą Leszczyny. W 1977 roku przy-

łączono do nich gminę Bełk (sołectwa Bełk, Palowice, 

Szczejkowice, Stanowice, Przegędza), sołectwo Książe-

nice z gminy Ochojec oraz dzielnicę Dębieńsko z gminy 

Ornontowice. 1 stycznia 1992 roku decyzją Rady Mini-

strów z dnia 26 listopada 1991 roku nastąpiła zmiana na-

zwy gminy i miasta z Leszczyn na Czerwionkę-Leszczyny.

Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce 

na śląskiej ziemi. Łączy bowiem w sobie typowo miejski 

charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw 

o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jed-

nej strony potencjał gospodarczy i spore rezerwy inwe-

stycyjne, z drugiej – przyjazne dla człowieka środowisko.

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest 

w powiecie rybnickim, w południowo-zachodniej części 

województwa śląskiego.* 

Miasto tworzy sześć dzielnic: Czerwionka Centrum, 

Czerwionka Karolinka, Leszczyny Osiedle, Leszczyny 

Stare, Czuchów i Dębieńsko. Gmina obejmuje ponadto 

sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędzę, 

Stanowice i Szczejkowice oraz jedno osiedle Malenie.

*Z publikacji pt. „Rowerem po Zielonym Powiecie”

CZERWIONKA-LESZCZYNY
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RYBNIK
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Czuchów 
powierzchnia: 907 ha* 

liczba mieszkańców: 3 808**

Książenice 
powierzchnia: 1642 ha* 

liczba mieszkańców: 2 734**

Osiedle Malenie 
powierzchnia: 150 ha* 

liczba mieszkańców: 424**

Leszczyny Osiedle 
powierzchnia: 150 ha* 

liczba mieszkańców: 8 490**

Leszczyny Stare 
powierzchnia: 606 ha* 

liczba mieszkańców: 2 334**

Stanowice 
powierzchnia: 674 ha* 

liczba mieszkańców: 2 471**

Przegędza 
powierzchnia: 1551 ha* 

liczba mieszkańców: 1 684**

Dębieńsko 
powierzchnia: 1501 ha* 

liczba mieszkańców: 4 001**

Czerwionka Centrum 
powierzchnia: 201 ha* 

liczba mieszkańców: 4 334**

Czerwionka Karolinka 
powierzchnia: 267 ha* 

liczba mieszkańców: 3 115**

Bełk 
powierzchnia: 1543 ha* 

liczba mieszkańców: 3 453**

Szczejkowice 
powierzchnia: 1098 ha* 

liczba mieszkańców: 1 725**

Palowice 
powierzchnia: 1205 ha* 

liczba mieszkańców: 1 490**

* powierzchnia jednostki pomocniczej wg statutu danej jednostki 
** liczba mieszkańców wg rejestru mieszkańców (ewidencji ludności) zameldowanych na pobyt stały w jednostce pomocniczej na dzień 31.12.2019 r.

Jednostki pomocnicze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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Liczba mieszkańców w 2019 roku

42 152
mieszkańców

20 683 

49%
mężczyzn

21 469 

51%
kobiet

Wiek 2014 2015 2016 2017 2018

0-4 2 264 2 283 2 259 2 298 2 285

5-9 2 307 2 394 2 436 2 488 2 442

10-14 1 913 1 906 1 992 2 044 2 171

15-19 2 203 2 093 2 014 1 956 1 891

20-24 2 821 2 679 2 536 2 387 2 311

25-29 3 592 3 462 3 323 3 177 2 980

30-34 3 524 3 600 3 717 3 674 3 625

35-39 2 921 3 044 3 141 3 256 3 380

40-44 2 725 2 686 2 703 2 754 2 795

45-49 2 806 2 751 2 680 2 666 2 681

50-54 3 317 3 149 3 037 2 941 2 844

55-59 3 224 3 382 3 383 3 359 3 259

60-64 2 476 2 529 2 659 2 770 2 968

65-69 1 644 1 831 1 998 2 130 2 175

70-74 1 594 1 458 1 345 1 317 1 327

75-79 1 358 1 337 1 359 1 351 1 379

80-84 852 927 944 956 966

85 i więcej 484 513 579 646 714

Mieszkańcy wg grup wiekowych  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców (rok 2018)  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

19,0% 

61,9% 

19,1% 

mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym  
(8 018 osób do 14 roku życia)

mieszkańców w wieku 
produkcyjnym  
(26 126 osób – mężczyźni 
do 64 lat, kobiety do 59 lat) 

mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym  
(8 049 osób) 

Ruch naturalny (rok 2018)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

444 
żywych urodzeń 

420 
zgonów

+24 
0,57  

na 1000  
ludności

przyrost  
naturalny

Mieszkańcy wg miejsca zamieszkania (rok 2018) 

67% 33% 

mieszkańcy 
obszarów miejskich

mieszkańcy 
obszarów wiejskich

Demografia

Demografia opracowywana przez Główny Urząd 
Statystyczny od 2010 roku jest zbilansowana 
na podstawie wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz danych 
ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego 
i migracji ludności.

Według danych GUS w 2019 roku Czerwionkę-Leszczy-

ny zamieszkiwało 42 152 osoby (w roku 2018 – 42 193). 

Wśród ludności dominują kobiety. W mieście lokowało 

się 28 156 mieszkańców, natomiast na wsi 13 996.

W 2018 roku saldo migracji wynosiło: 15. Warto do-

dać, że współcześnie obserwujemy proces zmniejszania 

się populacji miast. Według GUS w roku 2018 w Gminie 

i Mieście Czerwionka-Leszczyny odnotowano 444 ży-

wych urodzeń oraz 420 zgonów. Przyrost naturalny na 

1000 ludności wyniósł 0,57 osiągając tym samym znacz-

nie wyższą wartość niż w przypadku województwa ślą-

skiego i kraju. Pod względem struktury wieku w Gminie 

i Mieście Czerwionka-Leszczyny 61,9% mieszkańców 

jest w wieku produkcyjnym (26 126 osób), 19% miesz-

kańców jest w wieku przedprodukcyjnym (8 018 osób), 

natomiast 19,1% w wieku poprodukcyjnym (8 049 osób). 

Należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do średniej 

dla województwa i dla całego kraju statystyki te wypa-

dają bardzo korzystnie. Wśród mieszkańców Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny dominują osoby w wieku 

30-39 lat oraz 55-64 lat.
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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

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018

Ludność ogółem 42 025 42 024 42 105 42 170 42 193 4 533 565 38 411 148

Ludność według płci

Mężczyźni 
 

liczba 20 722 20 703 20 710 20 720 20 718 2 185 485 18 581 886

% 49,3 49,3 49,2 49,1 49,11 48,21 48,38

Kobiety 
 

liczba 21 303 21 321 21 395 21 450 21 475 2 348 080 19 829 262

% 50,7 50,7 50,8 50,9 50,89 51,79 51,62

Ludność według miejsca zamieszkania

Obszary miejskie 
liczba 28 348 28 285 28 329 28 329 28 266 3 478 789 23 067 244

% 67,5 67,3 67,3 67,2 67,0 76,74 60,06

Obszary wiejskie 
 

liczba 13 677 13 739 13 776 13 841 13 927 1 054 776 15 343 904

% 32,5 32,7 32,7 32,8 33,0 23,26 39,94

Ruch naturalny ludności

Urodzenia żywe 
ogółem 389 482 455 488 444 42 596 388 178

na 1000 ludności 9,25 11,49 10,82 11,58 10,53 9,38 10,11

Zgony 
ogółem 436 457 415 413 420 52 159 414 200

na 1000 ludności 10,37 10,89 9,87 9,80  9,96 11,49 10,78

Przyrost naturalny 
ogółem -47 25 40 75 24 -9 563 -26 022

na 1000 ludności -1,12 0,60 0,95 1,78  0,57 -2,11 -0,68

Ekonomiczne grupy wiekowe ludności

Wiek  
przedprodukcyjny

liczba 7 756 7 790 7 843 7 954 8 018 655 967 5 865 242

% 18,5 18,5 18,6 18,9  19,0 17,1 18,1

Wiek  
produkcyjny *

liczba 27 039 26 870 26 681 26 412 26 126 2 851 185 24 340 006

% 64,3 63,9 63,4 62,6  61,9 60,3 60,5

Wiek  
poprodukcyjny

liczba 7 230 7 364 7 581 7 804 8 049 1026 413 8 205 900

% 17,2 17,5 18,0 18,5  19,1 22,6 21,4

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego ** 

55,4 56,4 57,8 59,7 61,5 65,8 65,1

 * 18-64 lata mężczyźni, 18-59 lat kobiety 
** ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
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Ludność na podstawie
Rejestru mieszkańców
i ewidencji ludności

Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elek-

tronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi 

rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców prowa-

dzonych w systemie teleinformatycznym. Rejestr miesz-

kańców jest tworzony zgodnie z właściwością miejscową 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ewidencja 

ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie 

z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn.zm.) podsta-

wowych danych identyfikujących tożsamość oraz status 

administracyjno-prawny osób fizycznych.

Zgodnie z prowadzonym przez Burmistrza Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny rejestrem mieszkańców 

w 2019 roku zameldowanych na pobyt stały w naszej 

Gminie i Mieście było 40 063 osób, w tym na terenie 

miasta – 26 506 (66,16%) osób, a w sołectwach naszej 

gminy 13 557 (33,84%) osób. Do tej liczby należy dodać 

również jako mieszkańców naszej jednostki osoby zamel-

dowane w niej na pobyt czasowy, których w 2019 roku 

było 776, w tym na terenie miasta 582 (75%) osób, a na 

terenie gminy 194 (25%) osób.

Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie z Ustawą o ewi-

dencji ludności pobytem czasowym jest przebywanie bez 

zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejsco-

wości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejsco-

wości, lecz pod innym adresem. Natomiast pobyt stały to 

zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczo-

nym adresem z zamiarem stałego przebywania.

W 2019 roku wśród osób zameldowanych na pobyt 

stały na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

większość stanowią kobiety: odpowiednio – w mieście 

13 628, co stanowi 51,41% oraz w sołectwach – 6 961 

kobiet, czyli 51,35% ogółu mieszkańców. W przypadku 

osób zameldowanych na pobyt czasowy sytuacja kształ-

tuje się inaczej: wśród 776 osób przebywających czaso-

wo na terenie naszej jednostki 374 to kobiety (48,20% 

ogółu), a 402 osoby to mężczyźni (51,80% ogółu).

Na przestrzeni lat 2016-2019 odnotowuje się stały 

spadek ludności zameldowanej na pobyt stały ogółem 

na terenie naszej jednostki administracyjnej, z tym że 

na terenach wiejskich utrzymuje się odwrotna tenden-

cja (wzrost liczby osób zameldowanych na pobyt stały). 

Nastąpił również wzrost liczby osób zameldowanych 

na pobyt czasowy, przy czym zdecydowana większość 

zamieszkuje teren miasta (w 2019 roku – 75% ogółu).

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały z podziałem na 
dzielnice, osiedla i sołectwa wg płci (dane na 31.12.2019 r.)

Dzielnice, osiedle i sołectwa
Liczba 
kobiet

Liczba 
mężczyzn

Liczba  
mieszkańców

Dzielnica Leszczyny Osiedle 4 450 4 040 8 490

Dzielnica Leszczyny Stare 1 191 1 143 2 334

Dzielnica Czerwionka Centrum 2 219 2 115 4 334

Dzielnica Czerwionka Karolinka 1 563 1 552 3 115

Osiedle Malenie 206 218 424

Dzielnica Czuchów 1 970 1 838 3 808

Dzielnica Dębieńsko 2 029 1 972 4 001

Razem miasto 13 628 12 878 26 506

Sołectwo Bełk 1 760 1 693 3 453

Sołectwo Książenice 1 379 1 355 2 734

Sołectwo Palowice 769 721 1 490

Sołectwo Przegędza 862 822 1 684

Sołectwo Stanowice 1 295 1 176 2 471

Sołectwo Szczejkowice 896 829 1 725

Razem gmina 6 961 6 596 13 557

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 20 589 19 474 40 063

Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy  
z podziałem na miasto i sołectwa (wg płci)

Liczba  
kobiet

Liczba  
mężczyzn

Liczba  
mieszkańców

Czerwionka-Leszczyny 282 300 582

Sołectwo Bełk 31 34 65

Sołectwo Książenice 24 19 43

Sołectwo Palowice 9 18 27

Sołectwo Przegędza 9 11 20

Sołectwo Stanowice 9 10 19

Sołectwo Szczejkowice 10 10 20

Razem gmina 92 102 194

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 374 402 776

Źródło: Rejestr Mieszkańców
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Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały  
z podziałem na dzielnice, osiedla i sołectwa

Dzielnice, osiedle i sołectwa 2016 2017 2018 2019

Dzielnica Leszczyny Osiedle 8 835 8 757 8 678 8 490

Dzielnica Leszczyny Stare 2 291 2 303 2 302 2 334

Dzielnica Czerwionka Centrum 4 572 4 494 4 389 4 334

Dzielnica Czerwionka Karolinka 3 276 3 198 3154 3 115

Osiedle Malenie 431 417 414 424

Dzielnica Czuchów 3 848 3 864 3 866 3 808

Dzielnica Dębieńsko 3 899 3 912 3 977 4 001

Razem miasto 27 152 26 945 26 780 26 506

Sołectwo Bełk 3 470 3 449 3452 3 453

Sołectwo Książenice 2 670 2 675 2726 2 734

Sołectwo Palowice 1 506 1 501 1505 1 490

Sołectwo Przegędza 1 662 1 682 1667 1 684

Sołectwo Stanowice 2 384 2 391 2413 2 471

Sołectwo Szczejkowice 1 708 1 719 1 719 1 725

Razem gmina 13 400 13 417 13 482 13 557

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 40 552 40 362 40 262 40 063

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały według płci

2016 2017 2018 2019

Liczba ogółem, z tego: 40 552 40 362 40 262 40 063

kobiety 20 770 20 676 20 666 20 589

mężczyźni 19 782 19 686 19 596 19 474

Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy  
z podziałem na miasto i sołectwa

2016 2017 2018 2019

Liczba ogółem, z tego: 689 657 699 776

Czerwionka-Leszczyny 487 466 488 582

Bełk 71 62 94 65

Książenice 45 53 48 43

Palowice 26 22 25 27

Przegędza 13 13 11 20

Stanowice 17 15 15 19

Szczejkowice 30 26 18 20

Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy według płci

2016 2017 2018 2019

Liczba ogółem, z tego: 689 657 699 776

kobiety 349 330 331 374

mężczyźni 340 327 368 402
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Władze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

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, będąca organem stanowiącym i kontro-

lnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w 2019 

roku pracowała w niezmienionym składzie od czasu jej 

ukonstytuowania 22 listopada 2018 roku.  

W 2019 roku radni pracowali w następujących stałych 

Komisjach Rady Miejskiej:  

 f Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

 f Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia 

i Ładu Przestrzennego

 f Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy 

z Samorządami

 f Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 

 f Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej 

 f Komisji Oświaty

 f Komisji Budżetu i Finansów 

 f Komisji Rewizyjnej

 f Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ponadto w 2019 roku funkcjonowała doraźnie Komisja 

Statutowa. Radni zrzeszali się i pracowali także w Klubie 

Radnych PiS.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
w kadencji 2018-2023:

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

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach (kadencja 2018-2023) oraz Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy
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Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 f Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

 f Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Andrzej Raudner

 f Sekretarz  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Justyna Domżoł

 f Pełnomocnik Burmistrza ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki 
Grzegorz Wolnik

 f Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandra Chudzik

 f Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Zbigniew Wojtyło

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

Organem wykonawczym w Gminie i Mieście Czerwion-

ka-Leszczyny jest Burmistrz. W 2019 roku funkcję tę, 

przez cały rok kalendarzowy, pełnił Wiesław Janiszew-

ski, wybrany 21 października 2018 roku w wyborach 

powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu 

tajnym, przez uprawnionych mieszkańców gminy na ko-

lejną – tym razem 5-letnią kadencję 2018–2023.

Rys historyczny
W Polsce urząd Burmistrza pojawił się wraz z rozwojem sa-

morządu miejskiego już w XIII wieku. Burmistrz był wówczas 

przewodniczącym rady miejskiej, wybieranym zwykle co 

kwartał spośród rajców.

W dawnym niemieckim prawie miejskim burmistrz był jed-

nocześnie przewodniczącym organu stanowiącego, czyli rady 

i jednocześnie organem wykonawczym miasta. W XIX wieku 

nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od funkcji prze-

wodniczącego rady miejskiej. Od tej pory przewodniczył on 

kolegialnemu organowi wykonawczemu miasta, zwanemu 

magistratem lub zarządem miejskim.

Po II wojnie światowej w Polsce urząd burmistrza znie-

siono, wraz z całym samorządem terytorialnym. Jego kom-

petencje przejęło wówczas prezydium Miejskiej Rady Na-

rodowej, a później, po reformie w 1973 roku – naczelnik 

miasta.

Urząd burmistrza ponownie ustanowiono po przywró-

ceniu w 1990 roku samorządu terytorialnego. Najpierw, 

od 1990 roku był on wybierany przez radę miejską wraz 

z pozostałymi członkami zarządu miasta (gminy i miasta). 

Od 2002 roku burmistrz jest wybierany przez ogół miesz-

kańców gminy w bezpośrednich wyborach powszechnych. 

Od tego czasu jest jednoosobowym organem wykonawczym 

gminy (zniesiono wówczas zarząd miasta/gminy). Reprezen-

tuje gminę jednoosobowo na zewnątrz.

Obecnie, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz wykonu-

je 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 wykonywania,

 f gospodarowanie mieniem komunalnym,

 f wykonywanie budżetu,

 f zatrudnianie i zwalnianie swoich zastępców oraz kie-

rowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 f wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest 

kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-

czyny, przy pomocy którego realizuje zadania tej gminy. 

Powierzone zadania wykonuje także przy udziale jedno-

stek organizacyjnych gminy, wymienionych na stronie 17 

niniejszego Raportu.

Realizując zadania własne gminy, Burmistrz podlega 

wyłącznie Radzie Miejskiej, która decyduje między inny-

mi o kierunkach jego działania.

W celu prawidłowego i terminowego wykonywania 

zadań Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 

roku Burmistrz wydał 754 zarządzenia (dostępne są na 

stronie www.bip.czerwionka-leszczyny.pl)
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 f Główna Księgowa
Ewelina Falkiewicz

 f Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kornelia Warzecha

 f Komendant Straży Miejskiej
Adam Reniszak

 f Naczelnik Biura Rady Miejskiej
Alina Kuśka

 f Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Kazimiera Gorzawska

 f Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Lucyna Król

 f Naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji
Katarzyna Pyszny

 f Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Mirosława Plizga

 f Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Grzegorz Kowalski

 f Naczelnik Biura Zamówień Publicznych
Bożena Fuks

 f Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Środowiska
Adrian Strzelczyk

 f Naczelnik Wydziału Programowania  
i Funduszy Zewnętrznych
Andrzej Wącirz

 f Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Krystyna Jasiczek

 f Naczelnik Wydziału Edukacji
Iwona Flajszok

 f Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami
Elżbieta Student

 f Rzecznik Prasowy
Hanna Piorecka-Nowak

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Kierownicy komórek organizacyjnych  
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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Jednostki organizacyjne 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 f Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Aleksandra Pietruszewska

 f Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Mariola Czajkowska

 f Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Michał Cichoń

 f Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Celina Cymorek

 f Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Marian Uherek

 f Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Piotr Łuc

 f Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czerwionce-Leszczynach 
dyrektor: Barbara Pifczyk-Suchy

Wykaz pozostałych jednostek organizacyjnych – placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – znajduje się na 

stronie 43 niniejszego Raportu.

Centrala Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

GMINA I MIASTO
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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: Czerwionka Centrum, Czerwionka Karolinka, 

Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Czuchów, Dębieńsko,

6 sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stano-

wice, Szczejkowice,

1 osiedle: Malenie.

Sołtysi, przewodniczący rad dzielnic oraz 
przewodniczący zarządów dzielnic i osiedla w 2019 r.

 f Sołectwo Bełk
Sołtys – Jolanta Szejka

 f Sołectwo Książenice
Sołtys – Marek Szczech

 f Sołectwo Palowice
Sołtys – Dominika Baranowicz

 f Sołectwo Przegędza
Sołtys – Gabriel Breguła

 f Sołectwo Stanowice
Sołtys – Stanisław Breza

 f Sołectwo Szczejkowice
Sołtys – Henryk Fuchs

 f Dzielnica Czerwionka Karolinka
Przewodniczący Zarządu – Jan Tokarz
Przewodniczący Rady – Krzysztof Szaboń

 f Dzielnica Czerwionka Centrum
Przewodniczący Zarządu – Marek Paluch
Przewodniczący Rady – Adam Grzegorzyca

 f Dzielnica Czuchów
Przewodniczący Zarządu – Adam Karaszewski
Przewodnicząca Rady – Urszula Sędzik

 f Dzielnica Dębieńsko
Przewodniczący Zarządu – Adam Malik
Przewodniczący Rady – Benedykt Krzyżowski

 f Dzielnica Leszczyny Osiedle
Przewodniczący Zarządu – Artur Sola
Przewodniczący Rady – Mariusz Mitrus

 f Dzielnica Leszczyny Stare
Przewodniczący Zarządu – Leszek Salamon
Przewodniczący Rady – Grzegorz Zdrzałek

 f Osiedle Malenie
Przewodniczący Zarządu – Damian Masny

Władze jednostek pomocniczych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Organizację i zakres działania poszczególnych jednostek 

pomocniczych określają ich Statuty. Zgodnie z nimi:

 f w dzielnicach organem uchwałodawczym jest rada 

dzielnicy, a wykonawczym – zarząd dzielnicy

 f w sołectwach organem uchwałodawczym jest zebra-

nie wiejskie, a organem wykonawczym – sołtys, któ-

rego działalność wspomaga rada sołecka

 f w Osiedlu Malenie powołano Zarząd Osiedla, będący 

organem wykonawczym, zaś organem uchwałodaw-

czym jest zebranie mieszkańców.

Rada dzielnicy wybiera ze swego grona m.in. przewod-

niczącego rady i zarządu dzielnicy, zaś Zarząd Osiedla 

wybiera ze swego składu m.in. przewodniczącego Za-

rządu Osiedla.

Spotkanie Burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z sołtysami 
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Plac rekreacyjny na terenie zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce

Panorama dzielnicy Czerwionka
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Finanse gminy

Czynnikiem determinującym wszelkie plany i zamierzenia w zakresie rozwoju gminy jest jej sytuacja finansowa. Stabilna 
pozycja finansowa pozwala na realizację stałych, podstawowych zadań oraz stwarza możliwość rozwoju. Podejmowane 
w oparciu o solidne podstawy finansowe decyzje strategiczne stanowią gwarancję sukcesu przy realizacji znaczących 
przedsięwzięć, zwłaszcza przedsięwzięć inwestycyjnych.

W przypadku gminy podejmowanie decyzji strategicznych następuje w oparciu o realistycznie sporządzoną 
prognozę finansową oraz wyniki budżetu z roku poprzedniego. Wiedza o kształtowaniu się kluczowych wskaźników 
w dużej mierze warunkuje zarówno szanse pozyskania dodatkowych środków jak i możliwości przystępowania 
do realizacji nowych, zwłaszcza wieloletnich zadań.

Wyszczególnienie
Plan /

Wykonanie
%

Dochody budżetu  
Gminy i Miasta

193 414 635,88
188 372 774,87 97,4%

— dochody bieżące
179 670 808,23

179 161 676,72 99,7%

— dochody majątkowe
13 743 827,65

9 211 098,15 67,0%

Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta

204 577 431,67
186 388 169,38 91,1%

— wydatki bieżące
176 679 885,71
167 300 689,10 94,7%

— wydatki majątkowe
27 897 545,96
19 087 480,28 68,4%

Wyszczególnienie
Plan  /

Wykonanie 
%

Przychody ogółem 
z tego:

15 162 795,79
15 161 145,59

100,0%

— papiery wartościowe  
(obligacje) 
w tym:

6 000 000,00
3 000 000,00 50,0%

— na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego

2 000 000,00
0,00 0,0%

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

4 000 000,00
3 000 000,00 75,0%

— inne rozliczenia  
(wolne środki pieniężne)  
z tego:

9 162 795,79
12 161 145,59

132,7%

— na pokrycie planowanego 
deficytu budżetowego

9 162 795,79
0,00 0,0%

Rozchody ogółem 
z tego:

4 000 000,00
4 000 000,00 100,0%

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

Budżet Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
w 2019 roku

Rok 2019 zakończył się wykonaniem dochodów 

w kwocie 188 372 774,87 zł i  wydatków w kwocie 

186 388 169,38 zł.

Efektem realizacji budżetu było uzyskanie na koniec 

2019 roku nadwyżki w kwocie 1 984 605,49 zł zamiast 

planowanego deficytu w kwocie 11 162 795,79 zł oraz 

nadwyżki operacyjnej w kwocie 11 860 987,62 zł.

Przychody wykonane zostały w kwocie 15 161 145,59 zł, 

a rozchody wynikające ze 100% realizacji planu wyniosły 

4 000 000,00 zł.
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Wykonanie dochodów w roku 2019

ochrona zdrowia 
358 403,67 zł

dochody własne 
88 200 568,00 zł

subwencja ogólna 
39 427 968,00 zł

dotacje z budżetu państwa 
53 575 503,99 zł

środki unijne 
6 367 483,48 zł

pozostałe dochody  
(inne źródła) 
801 251,40 zł

Dochody 
188 372 774,87 zł

Wydatki 
186 388 169,38 zł

Wykonanie wydatków w roku 2019

pomoc społeczna, rodzina i zadania  
w zakresie polityki społecznej 
57 995 972,90 zł

gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 
13 977 107,42 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
4 825 456,53 zł

kultura fizyczna i turystyka 
4 920 819,74 zł

pozostałe 
678 120,55 zł

transport i łączność 
13 144 505,41 zł

gospodarka mieszkaniowa 
9 695 724,38 zł

działalność usługowa 
602 548,76 zł

administracja publiczna 
12 361 813,72 zł

bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

1 806 191,72 zł

obsługa długu publicznego 
632 440,00 zł

oświata i wychowanie oraz  
edukacyjna opieka wychowawcza 

65 389 064,58 zł

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

ne do tej grupy m.in. dochody z podatków i opłat, z mienia 

gminnego oraz z udziałów w podatkach dochodowych 

stanowią tę grupę dochodów, która decyduje o poziomie 

samodzielności finansowej gminy.

W roku 2019 dochody własne zostały wykonane 

w kwocie 88 200 568,00 zł, w tym dochody z udziału 

w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 

45 007 649,00 zł. W roku 2018 dochody te kształ-

towały się odpowiednio w kwocie 85 768 690,15 zł 

i 42 227 383 zł. Oznacza to wzrost dochodów własnych 

o 2,8%, a udziałów w podatku dochodowym o 6,6%.

O stanie finansów gminy świadczy także poziom jej za-

dłużenia. Według stanu na początek 2019 roku zadłuże-

nie gminy z tytułu wyemitowanych papierów wartościo-

wych wynosiło 22 000 000,00 zł, a według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 roku wynosiło 21 000 000,00 zł.

Oznacza to, że tendencja spadkowa utrzymująca się 

na przestrzeni ostatnich lat, została w dalszym ciągu 

utrzymana. Tym samym stosunek zadłużenia do do-

chodów ogółem także uległ obniżeniu i wynosi 11,1%, 

a biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy oznacza 

to zadłużenie w kwocie 524,17 zł na mieszkańca.

Zadłużenie na koniec roku wynikało z wyemitowa-

nych w latach od 2012 do 2019 papierów wartościo-

wych (obligacji komunalnych). Zgodnie z prognozami 

wykup tych obligacji zakończy się w roku 2026.
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Nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Hajduki 
w Szczejkowicach

Dożynki w Książenicach – integracyjna impreza plenerowa 

Częściowy remont ul. Szkolnej w Stanowicach

Nowe urządzenia na placu zabaw w Palowicach

Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Wykonanie

Bełk Wykonanie remontu łazienek oraz 
szatni na obiekcie sportowo-rekre-
acyjnym w Bełku

35 847,40

Książenice Organizacja integracyjnej imprezy 
plenerowej Dożynki – Zakończenie 
Lata 2019 – Książenice

11 520,00

Ogrodzenie boiska głównego 
LKS Unia Książenice

22 886,98

Palowice Zakup urządzeń na plac zabaw 
przy ul. Dębowej w Palowicach 

35 620,80

Przegędza Utwardzenie drogi o nr 766/82 
Mikołowska boczna (wykonanie 
drogi śladowej)

34 262,10

Stanowice Remont części ul. Szkolnej wykonany 
w pełnej kostce betonowej

35 847,40

Szczejkowice Wykonanie nawierzchni z kostki  
betonowej na ul. Hajduki  
w sołectwie Szczejkowice

29 943,40

Wykonanie oświetlenia przy 
ul. Palowickiej – lewa strona

5 904,00

Ogółem 211 832,08

Fundusz sołecki
i inicjatywy lokalne

Dla funkcjonowania Gminy jako wspólnoty mieszkańców 

bardzo istotna jest aktywność mieszkańców, w związku 

z czym ważne jest także podejmowanie działań mających 

na celu jej ożywienie. Środkiem do tego może być pro-

pagowanie form służących zarówno wskazywaniu przez 

mieszkańców zadań jak i angażowanie się w ich realiza-

cję. Przejawami tej aktywności w dalszy ciągu w Gminie 

i Mieście Czerwionka-Leszczyny był fundusz sołecki 

i inicjatywy lokalne.

Fundusz sołecki
Podstawę do wyodrębnienia środków funduszu sołec-

kiego w budżecie, podobnie jak w roku poprzednim, sta-

nowiła Uchwała Nr XLII/550/14 Rady Miejskiej w Czer-

wionce-Leszczynach z 28 marca 2014 roku.

Możliwości rozwoju poprzez wykorzystanie środków 

funduszu docenili mieszkańcy wszystkich sześciu so-

łectw. Przejawem tego było terminowe złożenie w roku 

2018 wniosków o realizację przedsięwzięć w ramach bu-

dżetu roku 2019. W poszczególnych sołectwach zostały 

zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
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Plac zabaw przy Przedszkolu w Szczejkowicach

Podpisanie umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa Sołecka”

Mini ogród botaniczny „Nad Potokiem” 
w Książenicach

Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Wykonanie

Bełk Utworzenie sektora rodzinnego 
na obiekcie sportowym przy 
ul. Głównej 28 w Bełku

20 527,48

Książenice Mini ogród botaniczny „Nad 
Potokiem” – II etap

9 997,00

Szczejkowice Plac zabaw przy przedszkolu 
w Szczejkowicach

18 000,00

Ogółem 48 524,48

Inicjatywy lokalne
Jedną z form aktywności społecznej są inicjatywy lokalne 

pozwalające przy zaangażowaniu mieszkańców realizo-

wać ważne dla nich zadania. Złożone przez mieszkań-

ców bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji 

pożytku publicznego w roku 2018 wnioski podlegały 

ocenie zgodnie z postanowieniami określonymi Uchwałą 

Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesz-

czynach z dnia 23 czerwca 2017 roku i zostały zaplano-

wane do realizacji w ramach budżetu 2019 roku.

W ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano zadania:
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Informacja o stanie
mienia komunalnego
za 2019 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego sporządzana jest corocznie zgodnie 
z art. 267 Ustawy o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm). Stan mienia 
komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
według ewidencji Wydziału Mienia i Geodezji 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 4 352 402 m2 
(łączna powierzchnia Gminy wynosi około 115 km2).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku stan 

mienia uległ zmianie (zmniejszeniu) poprzez sprzedaże, 

realizację zadań inwestycyjnych, zakup, nieodpłatne na-

bycie oraz dokonanie przeksięgowań i korekt. W drodze 

aktu notarialnego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczy-

ny nabyła grunty o powierzchni 9433 m² i wartości 414 

507 zł. W trybie art. 73 przepisów wprowadzających 

Ustawę o samorządzie terytorialnym i Ustawę o pra-

cownikach samorządowych Gmina nabyła grunty zajęte 

pod drogi o łącznej powierzchni 539 m² i łącznej wartości 

95 222 zł, a w trybie art. 98 ust. 1 i 3 Ustawy o gospodar-

ce nieruchomościami grunty zajęte pod drogi powstałe 

w wyniku podziałów nieruchomości o łącznej powierzch-

ni 4153 m² i wartości 187 083,85 zł.

W trybie art. 5 ust. 1 przepisów wprowadzających 

Ustawę o samorządzie terytorialnym i Ustawę o pra-

cownikach samorządowych, w wyniku decyzji komuna-

lizacyjnych Wojewody Śląskiego, Gmina nabyła grunty 

niezabudowane o łącznej powierzchni 39 658 m² i łącz-

nej wartości 77 340 zł.

W następstwie sprzedaży w trybie przetargowym 

Gmina zbyła prawo własności nieruchomości ozna-

czonych geodezyjnie jako działki nr 2184/67 o po-

wierzchni 984,00 m², nr 2185/67 o powierzchni 985 m², 

nr 3655/459 o powierzchni 1472 m² oraz nr 4159/459 

o powierzchni 402 m². Ponadto Gmina zbyła udziały 

w gruncie przy sprzedaży 37 lokali mieszkalnych na 

rzecz dotychczasowych najemców o łącznej powierzch-

ni 1515,80 m².

W wyniku powyższych sprzedaży, likwidacji środków 

trwałych, nieodpłatnego przekazania oraz przeksięgo-

wań i korekt powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 

2019 roku wynosi 4 248 611 m2.

Dodatkowo zawarto 2 umowy użyczenia, 4 aneksy 

do umów użyczenia, 9 umów najmu i dzierżawy oraz 

3 aneksy do umów najmu i dzierżawy. Ustanowiono tak-

że odpłatną służebność przesyłu na działce 3923/264 na 

obszarze 4432 m² – obręb Dębieńsko – zgodnie z aktem 

notarialnym Rep. A nr 5683/2019 z dnia 27 września 

2019 roku.

Szczegółowe informacje o stanie mienia Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny zawarte są w załączniku do Za-

rządzenia Burmistrza Nr 99/20 z dnia 25 marca 2020 

roku dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczy-

ny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
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Inwestycje

26

W roku ubiegłym, podobnie jak w 2018, zasadniczą 
część budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny przeznaczono na zadania związane 
z termomodernizacją budynków użyteczności 
publicznej, a właściwie na dokończenie prowadzonych 
w tym zakresie prac. Z punktu widzenia dzieci 
i młodzieży, a także rozwoju bazy sportowo-
oświatowej, szczególnie ważną inwestycją jest 
również budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Palowicach, która ruszyła pełną 
parą, czego najbardziej widoczne efekty można już 
zobaczyć. Na podkreślenie zasługują również zadania 
realizowane w ramach inicjatyw sołeckich, które mają 
szczególny wkład w utrzymywanie i rozwój naszych 
małych wspólnot.

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej

Celem termomodernizacji jest redukcja zanieczyszczeń 

powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 

redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwala na 

znaczne oszczędności kosztów energii, poprawa warun-

ków pracy w obiektach użyteczności publicznej oraz po-

prawa estetyki Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

W 2019 roku kontynuowano i zakończono termomoder-

nizację ośmiu budynków szkół i przedszkoli.
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Przedszkole nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Stanowicach

Przedszkole nr 7 w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole nr 1 
w Czerwionce-Leszczynach
Zakończono roboty związane z dociepleniem ścian bu-

dynku, roboty wykończeniowe na dachu, roboty wykoń-

czeniowe związane z wymianą stolarki okiennej i ślusarki 

drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych, naprawę 

posadzki na balkonach, odtworzeniowe instalacji odgro-

mowej i wykonano pozostałe roboty towarzyszące.

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

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt in-

westycji to 718 292,60 zł. Zadanie współfinansowano ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa 
w Stanowicach
W 2019 roku wykonano pozostałą część robót związa-

nych z dociepleniem budynku szkoły, w tym montaż ślu-

sarki drzwiowej i zaworów termostatycznych, wymienio-

no rynny i rury spustowe, odnowiono zejście do kotłowni, 

wykonano opaski wokół budynku, odtworzono instalację 

odgromową i wykonano pozostałe roboty towarzyszące.

Zadanie realizowano w latach 2014-2019, w tym ro-

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt in-

westycji to 493 787,36 zł. Zadanie współfinansowano ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 7  
w Czerwionce-Leszczynach
Zakończono roboty związane z dociepleniem stropu 

i montażem stolarki drzwiowej. Wykonano montaż sto-

larki okiennej, zamontowano zawory termostatyczne 

oraz zrealizowano pozostałe roboty towarzyszące. Wy-

konano część robót związanych z dociepleniem dachu 

budynku. Przeprowadzono montaż stolarki drzwiowej, 

remont elementów zewnętrznych i naprawę nawierzchni 

chodników.

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

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt in-

westycji to 222 215,53 zł. Zadanie współfinansowano ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

Przedszkole nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole nr 11  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2019 roku wykonano pozostałą część robót związa-

nych z dociepleniem budynku, odtworzono instalację 

odgromową, wykonano roboty wykończeniowe zwią-

zane z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, 

wykonano remont schodów zewnętrznych, nawierzchni 

chodników i zamontowano zawory termostatyczne.

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

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt inwe-

stycji to 1 079 725,15 zł. Zadanie współfinansowano ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa  
w Szczejkowicach
Wykonano całość robót związanych z zadaniem – do-

cieplono ściany oraz dach, wymieniono stolarkę okienną 

i ślusarkę drzwiową, odtworzono instalację odgromo-

wą, zamontowano zawory termostatyczne, naprawiono 

nawierzchnie opasek wokół budynku, wyremontowano 

schody zewnętrzne oraz wykonano pozostałe roboty 

towarzyszące.

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

boty budowlane w roku 2019. Łączny koszt inwestycji 

to 491 991,58 zł. Zadanie współfinansowano ze środ-

ków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz 

budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości 

kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 6  
w Czerwionce-Leszczynach
W 2019 roku wykonano pozostałą część robót zwią-

zanych z dociepleniem budynku przedszkola, wymianą 

stolarki okiennej oraz pozostałe roboty związane z re-

montem wymiennikowni. Wykonano wymianę pokrycia 

dachowego, wymianę stolarki drzwiowej, odtworzono 

instalację odgromową, wykonano remont zewnętrznych 

schodów i nawierzchni chodników, odtworzono opaskę 

wokół budynku, zamontowano zawory termostatyczne 

i wymieniono węzeł cieplny.

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

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt inwe-

stycji to 1 541 594,60 zł. Zadanie współfinansowane ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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Przedszkole nr 8  
w Czerwionce-Leszczynach
Wykonano całość robót związanych z zadaniem – do-

cieplono ściany, wymieniono pokrycie dachowe, wymie-

niono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, odtworzono 

instalację odgromową, zabudowano pompę ciepła, za-

montowano zawory termostatyczne, odtworzono opaski 

wokół budynku, wyremontowano schody zewnętrzne 

oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące.

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

boty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt in-

westycji to 479 114,96 zł. Zadanie współfinansowane ze 

środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 

oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% war-

tości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szkoła Podstawowa nr 3  
w Czerwionce-Leszczynach
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wyremon-

towano schody zewnętrzne.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym 

roboty budowlane roku 2019. Łączny koszt inwestycji 

to 496 142,60 zł. Zadanie współfinansowane ze środ-

ków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz 

budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości 

kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Remiza OSP w Bełku
Roboty wykonano i odebrano w roku 2018. W 2019 roku 

dokonano ostatnich płatności i rozliczenia inwestycji.

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

boty budowlane w roku 2018. Łączny koszt inwestycji 

to 403 833,90 zł. Zadanie współfinansowane ze środ-

ków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz 

budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości 

kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przedszkole nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

Remiza OSP w Bełku
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Inne zadania inwestycyjne

Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w Palowicach
Budowę rozpoczęto w pierwszym kwartale 2019 roku. 

Zgodnie z projektem obiekt będzie połączony z istniejącą 

szkołą za pomocą łącznika i podzielony na dwie części 

– salę sportową z boiskami do gier zespołowych oraz 

zaplecze socjalno-techniczne, w którym znajdą się dwie 

szatnie z węzłami sanitarnymi. Przy kubaturze 7 954,72 

m3 jego łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 943,71 

m2. Dzięki temu w nowym obiekcie będzie można rów-

nież zlokalizować pomieszczenia dydaktyczne – dodat-

kową salę lekcyjną i bibliotekę.

Do końca 2019 roku wykonano roboty ziemne, 

w tym wykopy fundamentowe oraz korytowanie pod 

drogę i plac manewrowy, a następnie pełen zakres prac 

związany z fundamentem obiektu. W dalszej kolejności 

były to słupy żelbetowe, wieńce, szyb windy oraz prace 

murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wyko-

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach

nano również konstrukcję dachową opartą na dźwiga-

rach z drewna klejonego i pokrycie dachu płytami war-

stwowymi. Ponadto zamontowano nowoczesne kotły 

c.o. klasy 5 i rozpoczęto roboty instalacyjne wewnątrz 

budynku. Ostatni etap inwestycji przewiduje montaż 

dźwigu osobowego, dostawę elementów wyposażenia, 

wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wraz 

z parkingiem. Nowy obiekt sportowy służyć będzie całej 

lokalnej społeczności, w szczególności poprawi warunki 

do uprawiania sportu przez młodzież szkolną, która bę-

dzie tu miała do dyspozycji między innymi boiska do gier 

zespołowych o wymiarach 28 x 15 metrów w przypadku 

koszykówki oraz 18 x 9 metrów w przypadku siatkówki.

Wliczając prace projektowe, realizację zadania prze-

widziano na lata 2016-2020, w tym roboty budow-

lane w latach 2019-2020. Łączny koszt inwestycji to 

6 095 101 zł. Zadanie finansowane z budżetu gminy.
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Remont zabytkowego zameczku
i jego otoczenia w Leszczynach
W 2019 roku kontynuowana była realizacja kluczowe-

go zadania pn. Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna 

poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia 

w Czerwionce-Leszczynach – największej inwestycji, która 

nie tylko przywróci blask pamiątce przeszłości w postaci 

historycznego obiektu, ale też diametralnie zmieni prze-

strzeń publiczną w jego sąsiedztwie.

Biorąc pod uwagę rozpoczęcie prac remontowo-

-budowlanych w listopadzie 2018 roku, znaczna część 

dotychczas wykonanych robót przypadła na rok 2019. 

W zameczku przeprowadzono wówczas niezbędne ro-

boty wyburzeniowe, wymieniono stropy z drewnianych 

na stalowo-żelbetowe oraz przebudowano ściany we-

wnętrzne, zmieniając funkcję niektórych pomieszczeń. 

Niezbędna też była naprawa i konserwacja więźby da-

chowej oraz wymiana pokrycia dachowego, aby na etapie 

późniejszych prac wykonać kompleksowy remont ele-

wacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych. 

Ponadto prowadzono wymianę wszystkich instalacji 

wewnętrznych oraz roboty związane z przystosowa-

niem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. 

odpowiednią platformę zewnętrzną oraz dźwig osobowy 

wewnątrz budynku.

W ramach zagospodarowania terenu dawnego zespo-

łu dworsko-parkowego w 2019 roku rozpoczęto budowę 

budynku sanitarno-gospodarczego, który pełnić będzie 

również funkcję pomocniczą dla obsługi technicznej. 

Znajdą się tutaj między innymi węzły sanitarne, rozdziel-

nia elektryczna, pomieszczenia gospodarcze i magazyn 

na potrzeby boiska/lodowiska. Na zmianę przestrzeni 

publicznej wpłyną też elementy małej architektury wy-

konywane zgodnie z projektem – realizowane są już 

tarasy, pieszo-jezdne ścieżki i plac zabaw, obok których 

znajdzie się również siłownia pod chmurką i kilka do-

datkowych atrakcji. Dzięki temu obszar, który dotąd nie 

był użytkowany lub od dawna pozostawał zaniedbany 

stanie się dla miejscowej społeczności przyjaznym miej-

scem odpoczynku i rekreacji, dobrze dostępnym także za 

sprawą miejsc parkingowych, które powstają tuż obok. 

Dodatkowo ścieżki spacerowe objęły również teren przy 

pobliskim stawie, co zwiększa możliwą do użytkowania 

przestrzeń.

Zakończenie zadania przewidziano na rok 2020, 

a jego całkowity koszt wynieść ma około 14 milionów zł. 

Realizację współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

budżet państwa i budżet gminy. 
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Adaptacja pomieszczeń parteru 
Szkoły Podstawowej nr 8
w Czerwionce-Leszczynach 
na pomieszczenia przedszkolne
W 2019 roku wykonano dokumentację projektową wraz 

z pozostałymi opracowaniami niezbędnymi do przepro-

wadzenia zamówienia publicznego.

Zadanie ma być realizowane do 2021 roku, w tym 

roboty budowlane latach w 2020-2021. Łączny przewi-

dywany koszt inwestycji to 2 859 000 zł. Jest ono finan-

sowane w całości z budżetu gminy.

Inwestycje 
w obszarze drogownictwa

W 2019 roku – podobnie jak w latach poprzednich – 

część zadań w zakresie drogownictwa obejmujących in-

westycje, modernizacje oraz remonty dróg i chodników 

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny reali-

zował Zarząd Dróg i Służby Komunalne jako jednostka 

organizacyjna Gminy.

W ramach inwestycji powstał w Stanowicach chodnik 

wzdłuż ul. Szkolnej (II etap) za kwotę 97 170 zł. Nieco 

więcej, bo 97 744,41 zł wydatkowano na przebudowę 

ul. Kałuży w Dębieńsku. Ponadto w ramach zakupów 

inwestycyjnych zakupiono tablicę pomiaru prędkości, 

którą zainstalowano przy ul. Lompy (osiedle Malenie) za 

kwotę 16 605,50 zł.

Prace remontowe dróg w roku 2019 objęły między 

innymi fragment ul. Ogródki w Bełku (nawierzchnia 

bitumiczna) za kwotę 94 328,70 zł, część ul. Szkolnej 

w Stanowicach (nawierzchnia z betoników) za kwotę 

75 744,76 zł, łącznik pomiędzy ul. Zieloną i ul. Powstań-

ców w Książenicach za kwotę 59 996,34 zł oraz remont 

ul. Hajduki w Szczejkowicach (wykonanie nawierzchni 

pełnej z betoników drogowych) za kwotę 39 189,32 zł. 

Remonty chodników, w tym remonty cząstkowe, zreali-

zowano w Leszczynach przy ulicach Dworcowej, Ligonia 

i Kopernika oraz w Czuchowie przy ul. Przyjaźni, w sumie 

na kwotę 144 489,45 zł.

W ramach remontów dróg nieutwardzonych wykona-

no ponad 2000 m betonowych nawierzchni śladowych. 

Tego typu zadania zrealizowano na ul. Palowickiej (bocz-

nej) w Palowicach, ul. Okrężnej w Szczejkowicach, ul. No-

wej i ul. Szewczyka w Czuchowie, ul. Gwarków w Czer-

wionce, ul. Bełkowskiej w Palowicach, ul. Nad Potokiem 

i ul. Wolności w Książenicach, ul. Słowiańskiej, ul. Żorskiej 

i ul. Odległej w Leszczynach oraz ul. Mikołowskiej (bocz-

nej) i ul. Dworcowej w Przegędzy. Łączna wartość tych 

zadań stanowiła w 2019 roku kwotę 783 485,63 zł.

Prócz zadań finansowanych z budżetu Gminy zrealizo-

wano także przebudowę skrzyżowania ulic ks. Pojdy, Li-

gonia i Polnej w Leszczynach, gdzie jako zadanie Powiatu 

Rybnickiego powstało rondo. W kosztach tej inwestycji 

partycypowała również Gmina i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny.
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Siedziba Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 

Rondo w Leszczynach 
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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

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

w 2019 roku funkcjonowało dziesięć placówek w ramach 

Miejskiego Ośrodka Kultury:

 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 Palowicach,

 f Świetlica w Stanowicach.

Systematycznie wzbogacana oferta kulturalna wycho-

dziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w każdej 

grupie wiekowej. Dzięki placówkom działającym w róż-

nych częściach Gminy i Miasta organizowane zajęcia 

i wydarzenia kulturalne były łatwo dostępne, zwłaszcza 

dla najmłodszych. W sumie działało 58 zespołów arty-

stycznych, kół zainteresowań oraz grup i sekcji, które 

skupiały 1136 osób.

Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów zgodnie 

z harmonogramem regularnie odbyły się zajęcia zespo-

łów muzycznych, tanecznych i teatralnych, w których 

uczestniczyła głównie młodzież. Największą jej część 

skupiały Formacja Taneczna „Zygzak”, Zespół Tańca No-

woczesnego „Rytm” oraz zespoły wokalne i wokalno-in-

strumentalne, między innymi „Światło”, „Światełko” i „Ale 

Babki”. Z kolei amatorski ruch artystyczny to działalność 

realizowana przez „Kapelę z Naszego Miasteczka” oraz 
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zespoły śpiewacze „Karolinki”, „Książeniczanki” i „Lesz-

czyny”. Dużą grupę stanowili uczestnicy zajęć plastycz-

nych i malarskich, a także różnego rodzaju warsztatów 

organizowanych nie tylko z myślą o dzieciach i młodzieży, 

lecz także seniorach.

W 2019 roku w Czerwionce-Leszczynach zorganizowa-

no kilkaset wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Były to 

między innymi koncerty (42), festyny (15), imprezy tury-

styczne (12), spektakle teatralne (11), festiwale i przeglą-

dy (11), prelekcje, wykłady, konferencje i wystawy. Wiele 

z nich miało charakter cykliczny – dla przykładu Festiwal 

Mażoretek „Parada”, Ogólnopolski Festiwal Tańca „Inspi-

racje”, Młodzieżowy Festiwal Muzyczny, Dziecięcy Fe-

stiwal Teatralny, oraz Przegląd Teatralny i Recytatorski 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bliskie Spotkania”. 

Stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych mają 

również Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 

Cygaro Wilhelma” oraz Wojewódzki Plastyczny Konkurs 

Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”, toteż ich kolejne 

edycje odbyły się również w 2019 roku. Podobnie jak 

imprezy promujące kulturę regionu – Przegląd Pieśni 

„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza czy Turniej 

Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło” – or-

ganizowane w Czerwionce-Leszczynach jako eliminacje 

do kolejnych etapów.

W sferze kultury do najważniejszych wydarzeń roku 

2019 należały również imprezy plenerowe. Na terenie 

Parku im. P. Furgoła w Czerwionce podczas kolejnego 

Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „Around the Rock” 

szerokiej publiczności zaprezentowali się Lech Janerka, 

Nocny Kochanek, Power of Trinity, Frontside, The Oc-

tober Leaves i miejscowy zespół Popiół. Z kolei w Parku 

Leśnym we współpracy z Radą Dzielnicy Leszczyny Osie-

dle zorganizowano „Wakacyjne Granie”, podczas którego 

wystąpili Pokahontaz, Baranovski, Sarius i Tabu. Dużą 

popularnością cieszyły się również atrakcje związane ze 

Świętem Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”, kiedy 

to na teren zabytkowego osiedla familoków w Czer-

wionce jak co roku całymi rodzinami ściągali nie tylko 

WYDARZENIA

Ogólnopolski Festiwal Tańca „Inspiracje 2019”
„Folkestrada” z zespołem „Karolinki”

Koncert w wykonaniu Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” XXV Dziecięcy Festiwal Teatralny

KULTURA, SPORT I REKREACJA
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mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, lecz 

także turyści i miłośnicy historii. Ważną rolę o wymiarze 

integracyjnym i kulturowym należy też przypisać takim 

wydarzeniom jak „Jarmark Wielkanocny” i „Święto Ma-

kówek”, które od lat cieszą się sporym zainteresowaniem 

miejscowej społeczności.

W ofercie kulturalnej 2019 roku bardzo ważne miejsce 

zajmowali popularni i uznani artyści, którzy gościli na 

scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwion-

ce-Leszczynach. Wśród nich Irena Santor, Maryla Rodo-

wicz, Halina Frąckowiak, Cleo, Pilar, Ryszard Rynkowski, 

Maciej Balcar, zespoły Papa D, Varius Manx, Mikromusic, 

Happysad, Sound’n’Grace oraz czołówka polskiej sceny 

kabaretowej – Ani Mru Mru, Nowaki, Rak oraz najbardziej 

oblegany przez publiczność Kabaret Młodych Panów. 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-

-Leszczynach tradycyjnie organizował lub włączył się 

w obchody państwowych i regionalnych uroczystości, 

w tym także lokalnych jubileuszy. Świętowano między 

innymi 10-lecie „Seniorów z Zameczku”, 30-lecie „Kapeli 

z Naszego Miasteczka”, 60-lecie Koła Gospodyń Wiej-

skich w Dębieńsku, 90-lecie Klubu Sportowego „Decor” 

Bełk oraz jubileusze kilku miejscowych jednostek Ochot-

niczych Straży Pożarnych, z których każda istnieje od 

ponad stu lat, co dodatkowo uczczono wspólną imprezą 

plenerową zorganizowaną w Czerwionce.

Na polu wydawniczym działalność Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Czerwionce-Leszczynach uwidaczniała się 

poprzez „Kuriera”, który jako czasopismo społeczno-

-kulturalne ukazywał się co miesiąc w nakładzie 5000 

egzemplarzy. Prócz informowania i relacjonowania naj-

ważniejszych wydarzeń kulturalnych na swych łamach 

poruszał tematy związane z funkcjonowaniem samorzą-

du i miejscowych organizacji, historią regionu, edukacją 

i sportem.

WYDARZENIA

Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia” Zespół „Ale Babki” w koncercie dla mieszkańców

Formacja Taneczna „Zygzak” i Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm” na Mistrzostwach Polski
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Liczba woluminów zakupiona 
w poszczególnych latach

Kwota przeznaczona  
na zakup nowości wydawniczych (w zł)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2 567

3 627

4 249

60 150 zł

80 201 zł

102 500 zł

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach obej-

muje swym zakresem 10 placówek bibliotecznych – Bi-

bliotekę 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. Jako instytucja kul-

tury działa na podstawie Statutu Biblioteki Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach, a jej misją jest zaspokajanie 

potrzeb lokalnego środowiska w zakresie dostępu do 

wiedzy, kultury i informacji. Biblioteka wzorem lat ubie-

głych w 2019 roku prowadziła działalność biblioteczną, 

kulturalno-edukacyjną i informacyjną. Poza udostępnia-

niem zbiorów organizowała warsztaty, spotkania autor-

skie, konkursy i wystawy upowszechniające czytelnictwo.

Zbiory biblioteczne
Biblioteka gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne 

zarówno do Biblioteki Centralnej, jak i wszystkich filii bi-

bliotecznych. Większą popularnością wśród czytelników 

biblioteki cieszą się książki tradycyjne niż elektroniczne.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach w 2019 

roku zakupiła z dotacji samorządowej oraz Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4259 woluminów 

za ponad 100 tys. zł, przy czym 1078 woluminów obej-

mowało literaturę dla dzieci, 2764 – literaturę dla doro-

słych, 417 – literaturę popularno-naukową.

Wydarzenia
Biblioteka włącza się w akcje popularyzujące czytelnictwo 

zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autor-

skie, na które zapraszano ludzi kultury, literatury i sztuki. 

Nowości biblioteczne promowane są na portalu społecz-

nościowym facebook oraz na stronie internetowej.

Biblioteka podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Arty-
styczno-Muzycznym w Czerwionce-Leszczynach. W wy-

niku tej współpracy soliści Stowarzyszenia uświetniają 

imprezy kulturalne organizowane w Bibliotece. Przy 

udziale przedstawicieli Stowarzyszenia w Bibliotece od-

był się koncert kolęd i utworów świątecznych, a ponadto 

spotkanie poetycko-muzyczne z okazji Dnia Matki oraz 

jesienny wieczór poetycki „W cieniu spadających liści”.

W Filii Bibliotecznej w Czuchowie zorganizowano 

spotkanie z dietetyk kliniczną Magdaleną Sierny, która 

prowadzi poradnię dietetyczną w Rybniku pn. „Diety 

i maszkiety”. Spotkanie wzbudziło spore zaintereso-

wanie wśród użytkowników Biblioteki, którzy chętnie 

także skorzystali z oferty literatury popularnonaukowej 

dostępnej w placówce bibliotecznej.

Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Kata-

rzyną Siwczyk – autorką książki pt. „Kobiety ze Śląska”, 
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przez wiele lat związaną z „Dziennikiem Zachodnim” 

i miejscowym Wydawnictwem „Vectra”. Promocja jej 

książki o znanych Ślązaczkach stała się pretekstem do 

szerszej dyskusji na temat tożsamości i kultury śląskiej.

Biblioteka Publiczna wraz z Muzeum w Chorzowie, Bi-

blioteką Śląską, Muzeum w Rybniku i innymi instytucjami 

kultury była współorganizatorem cyklu wykładów pn. Oni 
a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wieku po-

święconych osobom, które wykazały szczególną aktyw-

ność publiczną w krzewieniu i obronie idei samorządności 

na Górnym Śląsku w XX wieku. W Bibliotece Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach odbył się wykład dra Bogda-

na Klocha pt. „Wokół naczelnika Alojzego Pogodzkiego. 

Niełatwe losy mieszkańców Leszczyn w okresie między-

wojennym” oraz Leonarda Fulneczka pt. „Adolf Kaschny 

– burmistrz Raciborza w okresie republiki Weimarskiej”.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Redukowania Bierności 
z Czerwionki-Leszczyn nasza Biblioteka Publiczna zor-

ganizowała spotkanie z Markiem Szołtyskiem – history-

WYDARZENIA

Dzień Postaci z Bajek Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych

Uczestnicy kolejnej edycji Narodowego Czytania

kiem, regionalistą, autorem kilkunastu książek o Śląsku 

i po Śląsku. Tematem spotkania były dawne obrzędy 

i zwyczaje związane z wieczorem wróżb andrzejkowych.

W 2019 roku Biblioteka po raz kolejny włączyła się w ak-

cję Narodowego czytania, tym razem jednej z ośmiu pol-

skich nowel – „Katarynki” Bolesława Prusa. Jej obszerne 

fragmenty na scenie miejscowego Centrum Kulturalno-

-Edukacyjnego odczytali między innymi włodarze Gmi-

ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz osoby różnych 

zawodów i profesji. Narodowe Czytanie stało się wyda-

rzeniem, które nie tylko zaprezentowało mieszkańcom 

jedno z największych dzieł literatury polskiej, ale także 

poprzez wykład Marka Szołtyska na temat śląskich zry-

wów niepodległościowych na Górnym Śląsku upamięt-

niło wybuch I powstania śląskiego.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach w ra-

mach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dzie-
cięcej, Światowego Dnia Poezji, Międzynarodowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Światowego Dnia 
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Ziemi zorganizowała zajęcia edukacyjne, podczas któ-

rych promowana była literatura dziecięca, a także kultura 

śląska, regionalna oraz postawy i działania ekologiczne. 

Ponadto wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Za-

jęciowej z  Czerwionki-Leszczyn współorganizowała 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, a także Między-
narodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenia 

te promowały literaturę dziecięcą, a także integrowały 

osoby niepełnosprawne i uwrażliwiały najmłodszych 

użytkowników Biblioteki na potrzeby osób niepełno-

sprawnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 

Dziecięcej nasza Biblioteka zorganizowała spotkanie 

z Romanem Pankiewiczem – autorem książek dziecię-

cych, który z humorem i morałem przedstawił małym 

czytelnikom ważne zawody i profesje. Każdą opowieść 

autor zilustrował stosownym strojem i  rekwizytami. 

Prócz tego w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek ogło-

szonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

nasza Biblioteka zaprosiła Ewę Chotomską – pisarkę, 

scenarzystkę, „Ciotkę Klotkę” z legendarnego programu 

telewizyjnego dla dzieci Tik-Tak.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach wzięła 

udział w projekcie Instytutu Książki w ramach ogólnopol-

skiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde 

dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zapisało 

się do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wy-
prawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Wypraw-

ka czytelnicza zawierała książkę dostosowaną pod wzglę-

dem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 

Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-

czoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-

zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, 

a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym 

dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintereso-

wania. Wyprawka zawiera także broszurę informacyjną 

dla rodziców przypominającą o korzyściach wynikających 

z czytania dzieciom. Udział Biblioteki w kampanii „Mała 

książka – wielki człowiek” w znaczący sposób wpłynął na 

zainteresowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

ofertą biblioteczną dla najmłodszych. 

Wieczór poetycki w Bibliotece Publicznej

Spotkanie autorskie z Katarzyną Siwczyk Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków

KULTURA, SPORT I REKREACJA
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Boisko piłkarskie KS „Decor” Bełk

Codziennej rekreacji służą „Orliki”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2019 roku w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach znajdowa-

ło się kilkanaście obiektów sportowych położonych na 

terenie Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny:

 f kryta pływalnia w Czerwionce przy ul. 3 Maja 36A,

 f kąpielisko otwarte „U Grzyba” w Czerwionce przy 

ul. Furgoła 78,

 f stadion piłkarski w Czerwionce przy ul. Wolności 2a,

 f stadion piłkarski w Leszczynach przy ul. Brzozowej 1,

 f boisko piłkarskie w Bełku przy ul. Głównej 28,

 f boisko piłkarskie w Palowicach przy ul. Dębowej,

 f boisko piłkarskie w Stanowicach przy ul. 1 Maja,

 f boisko piłkarskie w Szczejkowicach przy ul. Gliwickiej,

 f boisko piłkarskie w Czuchowie przy ul. Kopalnianej,

 f boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Dębień-

sku przy ul. Bełkowskiej,

 f kompleks boisk „Orlik” w Czerwionce przy ul. Kom-

batantów,

 f kompleks boisk „Orlik” Leszczynach przy ul. Sportowej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Lesz-

czynach dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą in-

struktorską, która gwarantuje wysokiej jakości obsłu-

gę wycieczek autokarowych, pieszych i  rowerowych 

w okresie lata, natomiast zimą prowadzi naukę jazdy na 

nartach. Instruktorzy MOSiR prowadzą również naukę 

pływania dla uczniów uczęszczających do szkół podsta-

wowych. Prowadzona jest również szkółka piłkarska dla 

dzieci w wieku od 6 lat oraz szkółka szachowa.

W roku 2019 zostały zorganizowane następujące zawo-

dy sportowe:

 f coroczny Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej, 

gdzie udział wzięli radni Rady Miejskiej w Czerwion-

ce-Leszczynach, pracownicy Zarządu Dróg i Służb Ko-

munalnych, Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-

czyny oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 f Młodzieżowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim 

o Mistrzostwo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

oraz feryjne wyjazdy na narty dla dzieci,

 f coroczny Maraton Pływacki „Otyliada”,

 f turnieje szachowe z cyklu Grand Prix 2019,

 f turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka,

 f turniej szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 f wyścig kolarski połączony ze Strefą Kibica Tour de 

Pologne w Bełku,

 f VIII Nocny Bieg Uliczny w Czerwionce-Leszczynach,

 f Amatorska Liga Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 f turnieje z serii Mistrzostw Śląska w Siatkówce Pla-

żowej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na przestrzeni 2019 

roku współpracował ze Szkolnym Związkiem Sporto-

wym, gminnymi klubami sportowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi, współorganizując imprezy oraz turnieje 

sportowe.
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WYDARZENIA

Narciarskie ferie z MOSiR-em

Wyścig kolarski połączony ze Strefą Kibica Tour de Pologne

Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny w narciarstwie alpejskim

Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej 

Dziecięca eskorta z Czerwionki-Leszczyn przed meczem 
Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Międzyzakładowy Turniej Siatkówki

Charytatywny Leszczyński Bieg Leśny  
„Biegniemy dla Jasia i Oliwki” 
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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. 

Po wdrożeniu reformy edukacji Gmina i Miasto Czer-

wionka-Leszczyny jest organem prowadzącym dla 13 

szkół podstawowych i 8 przedszkoli. W 2019 roku za-

kończyło swoją działalność 7 gimnazjów, w tym 5 które 

funkcjonowały w zespołach ze szkołami podstawowy-

mi. Z pozostałych dwóch jedno przekształcono w szkołę 

podstawową, a jedno włączono do funkcjonującej samo-

dzielnie szkoły podstawowej. Efektem podejmowanych 

działań była kontynuacja zachowania przeznaczenia 

wszystkich obiektów oświatowych.

Szkoły i przedszkola

W roku 2019, podobnie jak w 2018 roku, w Gminie i Mie-

ście Czerwionka-Leszczyny funkcjonowało 21 jednostek 

oświatowych.

2 września 2019 roku edukację w klasach I szkół pod-

stawowych rozpoczęło łącznie 434 uczniów, a kontynu-

owało w klasach starszych 3036 uczniów. Wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach objętych 

zostało 1210 wychowanków, w oddziałach przedszkol-

nych funkcjonujących przy szkołach podstawowych 238 

wychowanków, a w przedszkolach niepublicznych łącz-

nie 76 wychowanków, w tym w Prywatnym Przedszkolu 

Niepublicznym „Karolinka” – 48 oraz 28 w Chrześcijań-

skim Niepublicznym Przedszkolu „Genesis”.

Nad prawidłowym procesem kształcenia i wychowania 

uczniów oraz wychowanków czuwało łącznie 536 na-

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

su zawodowego nauczyciela stażysty, 21 – nauczyciela 

kontraktowego, 92 – nauczyciela mianowanego, 400 na-

uczycieli dyplomowanych oraz 2 nauczycieli bez stopnia 

awansu zawodowego.
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13 szkół podstawowych
 f Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Krzysztof Kalinowski

 f Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Bogusław Żelazny

 f Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Alicja Litwinowicz-Klyta

 f Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Małgorzata Marciniak

 f Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Grażyna Gola

 f Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Mirosław Szopniewski

 f Szkoła Podstawowa nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Aleksander Pyszny

 f Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku
dyrektor: Krystyna Janiszewska

 f Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Książenicach
dyrektor: Salomea Morawin

 f Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy
dyrektor: Dagmara Kalinowska

 f Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
dyrektor: Damian Gańczorz

 f Szkoła Podstawowa w Stanowicach
dyrektor: Jacek Wowra

 f Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
dyrektor: Anna Jaksik

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

 f Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Lidia Borecka

 f Przedszkole nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce-Leszczynach,
dyrektor: Iwona Palarz

 f Przedszkole nr 7 „Skarbnikowa Willa” w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Bożena Kaszek

 f Przedszkole nr 8 „Krasnala Hałabały” w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Ewa Zaremba

 f Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
dyrektor: Gabriela Grochla

 f Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach,
dyrektor: Mariola Winkler-Podorska

 f Przedszkole „Bajkowy Ogród” w Bełku
dyrektor: Stefania Baluch

Podobnie jak w 2018 roku na terenie Gminy funkcjono-

wały dwa przedszkola niepubliczne:

 f Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Karolinka”,

 f Chrześcijańskie Niepubliczne Przedszkole „Genesis”.

W 2019 roku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny kontynuowały swoją działalność, wpisane do 

prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny Rejestru Żłobków i Klubów Dziecię-

cych, dwa podmioty niepubliczne:

 f Żłobek „Wesołe Maluszki” w Czerwionce-Leszczynach,

 f Żłobek „Miś Klub” w Przegędzy.
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Nauczanie indywidualne 
i wczesne wspomaganie rozwoju

W 2019 roku na podstawie art. 127 ust. 2 i ust. 16 usta-

wy – Prawo Oświatowe nauczaniem indywidualnym 

zostało objętych 13 uczniów szkół podstawowych. Na-

tomiast zgodnie z art. 127 ust. 5 i ust. 6 ww. ustawy wcze-

snym wspomaganiem rozwoju dziecka zostało objętych 

19 dzieci.

Oddziały integracyjne

W stosunku do 2018 roku zwiększyła się liczba uczniów 

wymagających dodatkowego wsparcia ze względu na ich 

specyficzne możliwości edukacyjne. Kontynuowana była 

działalność oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 

1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwion-

ce-Leszczynach, Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima 

w Czerwionce-Leszczynach, Szkole Podstawowej im. 

Pawła Stalmacha w Przegędzy oraz Szkole Podstawo-

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

Kolejne dwa oddziały integracyjne klas I-szych zostały 

utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II.

Łącznie w 2019 roku do 20 oddziałów integracyjnych 

uczęszczało 304 uczniów i wychowanków, w tym 88 posia-

dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy

Infrastruktura i baza dydaktyczna

W 2019 roku kontynuowano rozwój infrastruktury 

jednostek oświatowych oraz doposażenie bazy dydak-

tycznej szkół i przedszkoli. Wprowadzono elektronicz-

ny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

funkcjonujących w szkołach podstawowych. Zmiany 

organizacyjne w szkołach podstawowych będące na-

stępstwem reformy edukacji spowodowały konieczność 

podejmowania dodatkowych inicjatyw w celu doposaże-

nia szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć edu-

kacyjnych z fizyki, chemii, biologii i geografii. W 2019 

roku Gmina uzyskała dodatkowe wsparcie finansowe 

(0,4% rezerwy budżetowej) na doposażenie pracowni 

przedmiotowych w Szkole Podstawowej im. Władysła-

wa Broniewskiego w Szczejkowicach. Utworzono także 

ekopracownię pn. Zielona Pracownia w SP 6 w Czerwion-

ce-Leszczynach-Eko-Logika w ramach realizacji zadania 

„Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 6 im. 

Stanisława Moniuszki.
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Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach

Jeden z najnowszych obiektów oświatowych – Przedszkole w Bełku
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Pomoc społeczna

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej w sferze pomocy społecznej należy do 
zadań własnych gminy. Do jej działań w tym zakresie 
należą więc wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Oznacza to, że głównym realizatorem 
zadań pomocy społecznej, podejmowanych dla 
społeczności jest gmina. Poza zadaniami własnymi 
w sferze pomocy społecznej gminy wykonują również 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
które zostały jednoznacznie określone w odrębnych 
ustawach. Realizatorem zadań pomocy społecznej 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach

.

Podział zadań na własne i zlecone ma praktyczne znacze-

nie w sferze finansowania tych zadań:

Rodzaj zadania
Wydatkowana 

kwota (w zł)

Zadania zlecone gminie 49 020 805,51

Zadania własne gminy, 
na które otrzymano dotację celową 1 975 169,26

Zadania własne gminy 6 327 134,91

Zadania realizowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 434 948,37

RAZEM 57 758 058,05

Pomoc społeczna w szczególności polega na:

 f przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń,

 f pracy socjalnej,

 f prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury so-

cjalnej,

 f analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie 

na świadczenia z pomocy społecznej,

 f realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych,

 f rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopo-

mocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne powody korzystania z pomocy społecznej

Powód
Liczba  

środowisk

Ubóstwo 430

Niepełnosprawność 421

Bezrobocie 220

Długotrwała lub ciężka choroba 155

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego

105

Bezdomność 51

Potrzeba ochrony macierzyństwa 35

Alkoholizm 22

Trudności w przystosowaniu po wyjściu  
z zakładu karnego

10

Przemoc w rodzinie 9

Zdarzenie losowe 5

Narkomania 2
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Świadczenia pieniężne

Rodzaj świadczenia
Środki 

wydatkowane 
(w zł)

Liczba rodzin,  
które skorzystały 

ze świadczenia

Zasiłki stałe 637 747,42 137

Zasiłek okresowy 499 630,50 270

Zasiłek celowy i pomoc 
w naturze, w tym:

284 844,93 358

zasiłek celowy dla 
uczestników projektu 
współfinansowanego 
ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego

42 781,20 64

zasiłek celowy 
na zakup posiłku 
lub żywności

50 050,00 95

zasiłek celowy 
w wyniku zdarzenia 
losowego

17 095,00 5

Pomoc rzeczowa

Forma pomocy
Środki 

wydatkowane 
(w zł)

Liczba osób, 
które skorzystały 

z pomocy

Posiłki 286 503,36 155

Odwiedziny u jubilatów 3 050,00 29

Prace społecznie użyteczne
Realizowane są na podstawie porozumienia zawartego 

między Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwion-

ka-Leszczyny. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pra-

cy w Rybniku kieruje bezrobotnych klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do 

wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz 

gminy. Koszty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych 

w tej formie ponosi w 60% Powiatowy Urząd Pracy 

w Rybniku, zaś Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

pozostałe 40%.

Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywi-

zacji bezrobotnych. Prace takie mogą wykonywać oso-

by zarejestrowane jako bezrobotne, dla których jednak 

upłynął czas pobierania zasiłku lub nie nabyły go, w miej-

scu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin ty-

godniowo za wynagrodzeniem co najmniej 8,50 zł za 

godzinę.

Liczba osób, które podjęły prace społecznie 
użyteczne
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Ogólny koszt realizacji porozumienia, w tym: 69 366,60

środki własne gminy 29 473,24

Zapewnienie schronienia  
osobom bezdomnym
Osobom bezdomnym udzielana jest pomoc w formie 

schronienia, pomocy finansowej, prawa do świadczeń 

zdrowotnych oraz pracy socjalnej (ma ona na celu zapo-

bieganie wykluczeniu osób bezdomnych i ich degradacji 

społecznej i biologicznej oraz dążenie do usamodziel-

nienia poprzez skierowanie na terapię odwykową osób 

uzależnionych od alkoholu, a także działania związane 

z aktywizacją zawodową).

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn z terenu na-

szej gminy zapewnia Schronisko dla bezdomnych męż-

czyzn w Przegędzy, które prowadzi Towarzystwo Po-

mocy im. św. Brata Alberta w Przegędzy Koło Rybnickie 

na podstawie zawartej umowy z Gminą i Miastem Czer-

wionka-Leszczyny.

Z uwagi na brak schronienia dla kobiet na terenie gmi-

ny, osoby te kieruje się do ośrodków poza Gminą i Mia-

stem Czerwionka-Leszczyny.

Wydatki

Liczba bezdomnych 
osób, którym 
udzielono schronienia

54  
(46 mężczyzn w ramach 
dotacji gminy i 8 kobiet) 

302 822,50  
w tym:

225 000,00 
w ramach  

dotacji gminy

Liczba osób, którym 
udzielono schronienia 
w postaci mieszkań 
chronionych

20 32 216,75

Pomoc osobom starszym  
i osobom z niepełnosprawnością

Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi te obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Do głównych 

przyczyn udzielenia pomocy w tej formie należy przede 

wszystkim niepełnosprawność, podeszły wiek, długo-
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trwała choroba oraz brak możliwości zapewnienia po-

mocy ze strony rodziny.

Wydatki

Liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi

57 16 932,00

Domy pomocy społecznej

Osoby wymagające całodobowej opieki, w razie nie-

możności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania przez rodzinę i gminę, skierowane są do 

domów pomocy społecznej.

Wydatki

Liczba osób przebywających 
w domach pomocy społecznej

36 1 044 691,28 zł, 
w tym 482,92 zł 
koszty egzekucji

Mieszkania chronione
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 

przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam 

przebywające do prowadzenia samodzielnego życia 

lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjono-

waniu.

W wyniku realizacji projektu „Adaptacja zdegra-

dowanego budynku na mieszkania socjalne i chro-

nione oraz utworzenie centrum usług społecznych 

w Czerwionce-Leszczynach”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, powstało 10 mieszkań chro-

nionych treningowych przy ulicy Młyńskiej 21A.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapew-

nia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub 

utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie 

samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji 

ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia pro-

wadzenia samodzielnego życia. Ogólna liczba miejsc 

w mieszkaniach chronionych treningowych wynosi 22, 

z czego w 2019 roku przebywało w nich 20 osób.

Inne świadczenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-

nach wykonuje także zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rządowej, w szczególności w sprawach ustalenia 

prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz 

z dodatkami; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgna-

cyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielę-

gnacyjne; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka; świadczenie rodzicielskie), świadczeń z fun-

duszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, 

świadczeń „Dobry start”, świadczenie „Za życiem” oraz 

zasiłku dla opiekuna.

Rodzaj  
świadczenia

Liczba 
świadczeń 

w roku 2019

Liczba rodzin 
w roku 2019

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń

Świadczenia rodzinne:

zasiłek 
rodzinny wraz 
z dodatkami

25 835 3 272 287,00

zasiłek 
pielęgnacyjny

11 324 2 143 692,00

świadczenie 
pielęgnacyjne

1 662 2 616 931,00

specjalny 
zasiłek 
opiekuńczy

129 79 980,00

zasiłek 
dla opiekuna

285 174 438,20

świadczenie 
rodzicielskie

1 577 1 438 633,00

jednorazowa 
zapomoga 
z tytułu 
urodzenia się 
dziecka

330 330 000,00

Świadczenie 
„Za życiem”

4 16 000,00

Świadczenie 
z funduszu 
alimentacyjnego

238 1 445 266,60

Świadczenie 
„Dobry start”

5 089 1 526 250,00

Świadczenie 
wychowawcze

5 341 34 468 024,67

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 

mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszka-

niowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego 

lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzin-

nego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnie-

nie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi 

także spełniać kryteria powierzchniowe. Przyznany do-

datek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub 

osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmo-

wany lokal mieszkalny.
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Od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość otrzyma-

nia przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej 

– dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii 

elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek miesz-

kaniowy. Musi ona być również stroną umowy komplek-

sowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zada-

nia związane z przyznaniem pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego oraz 

zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie 

(528 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także 

gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może być przy-

znany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przy 

ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego brana będzie pod 

uwagę indywidualna ocena skutków udokumentowane-

go zdarzenia losowego oraz udokumentowany wpływ 

tych skutków na przejściowo trudną sytuację materialną 

ucznia.

Rodzaj 
świadczenia

Liczba rodzin 
korzystających 
ze świadczenia

Wysokość wypłaconych 
świadczeń w roku 2019

Dodatki 
mieszkaniowe

341 529 301,87

Dodatki 
energetyczne

95 10 558,04

Rodzaj 
świadczenia

Liczba uczniów 
korzystających 
ze świadczenia

Wysokość wydatkowanych 
środków w roku 2019

Pomoc 
materialna 
o charakterze 
socjalnym

118 69 659,47

Odwiedziny jubilatów
Najstarsi mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny, którzy ukończyli 90, 95, 100 lub więcej lat, 

są odwiedzani między innymi przez Burmistrza Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Oprócz życzeń sza-

nowni jubilaci otrzymują okolicznościowy dyplom wraz 

z koszem słodkich upominków oraz bukietem kwiatów. 

Spotkania odbywają się w domowych zaciszu, w gronie 

najbliższych. W celu ustalenia terminu odwiedzin, należy 

poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwion-

ce-Leszczynach. Zdjęcia z wizyty, po uprzednim wyraże-

niu zgody, są publikowane na stronach internetowych 

www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.opsczerwionka.pl

W 2019 roku odwiedzono 29 jubilatów, w tym jedną 

100-latkę oraz jedną 106-latkę, będącą najstarszą miesz-

kanką Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscypli-

narnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 

będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego ra-

dzenia sobie, a tym samym zapobieganie przejścia reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-

społecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby 

i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W 2019 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Czerwionce-Leszczynach realizowali jedną inter-

wencję kryzysową związaną z sytuacją losową, która 

miała miejsce na terenie sołectwa Bełk. W marcu 2019 

roku w domu przy ulicy Głównej wybuchł gaz, w wyniku 

którego została poszkodowana jedna rodzina, a budynek 

uległ całkowitemu zniszczeniu.

W tej dramatycznej sytuacji podjęto interwencję 

kryzysową, która objęła rozeznanie potrzeb, udzie-

lenie wsparcia emocjonalnego, identyfikację osób 

wymagających szczególnej uwagi lub posiadających 

specyficzne trudności i potrzeby, stworzeniem wspól-

nie z poszkodowanymi planu działania, wspieranie ich 

w kontaktach z instytucjami, pomoc w znalezieniu 

długoterminowego wsparcia psychologicznego oraz 

uczestnictwo w spotkaniach z różnego rodzaju insty-

tucjami i podmiotami. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czerwionce-Leszczynach podjął także współpracę ze 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w związ-

ku z ogłoszoną zbiórką środków pieniężnych na rzecz 

poszkodowanych w wybuchu gazu.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie Uchwałą Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach został powołany Gminny 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, któ-

ry realizuje zadania z obszaru przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą powołani 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy-
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ny przedstawiciele następujących instytucji: Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna i przedstawiciel Wydziału 

Edukacji), ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi (wydziału 

rodzinnego i karnego) oraz organizacji pozarządowej. Do 

celów Zespołu należą: usprawnianie systemu przepływu 

informacji oraz reagowanie na zidentyfikowane proble-

my społeczne, w tym szczególności przemocy w rodzinie 

oraz zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpo-

wiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do zadań Zespołu należy: integrowanie i koordy-

nowanie działań podmiotów, których przedstawiciele 

wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny, podejmowanie działań w środowi-

sku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpo-

wszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moż-

liwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 

a także inicjowanie działań w stosunku do osób stosu-

jących przemoc.

Zespół może tworzyć Grupy Robocze w celu roz-

wiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

W skład Grupy Roboczej wchodzą, podobnie jak w skład 

Zespołu, przedstawiciele OPS, GKRPA, Policji, oświaty 

i ochrony zdrowia. W skład Grupy Roboczej mogą wcho-

dzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych 

podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgło-

szonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe 

lub statutowe.

W ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej 

został wyodrębniony Zespół Przeciwdziałania Prze-

mocy, do którego zadań należy realizacja procedury 

„Niebieskiej Karty”, diagnoza sytuacji i potrzeb rodzin 

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, podejmo-

wanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, interwencyjnych w rodzinach zagrożonych 

zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz planowanie działań 

pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorują-

cych, udzielanie informacji o przysługujących prawach 

i możliwościach uzyskania różnych form pomocy, praca 

w ramach grup roboczych i praca socjalna na rzecz rodzin 

przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy 

z grupą i ze społecznością.

W 2019 roku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny odnotowano 84 środowiska dotknięte prze-

mocą w rodzinie.

Zespół ds. Organizowania 
Społeczności Lokalnej
Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokal-

nych jest ważnym elementem w pomocy społecznej. Jest to 

model środowiskowej pracy socjalnej pozwalający w prak-

tyce, systemowo, podejmować działania aktywizujące 

i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym 

i całym społecznościom na nowo włączyć się do życia 

społecznego. Sama pomoc finansowa dla osób znajdu-

jących się w trudnej sytuacji życiowej jest niewystarcza-

jąca, a poprawienie ich kompetencji jest możliwe w dro-

dze aktywizacji potencjału własnego mieszkańców danej 

społeczności lokalnej.

Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnych 

(Zespół OSL), który działa w Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Czerwionce-Leszczynach w Punkcie Terenowym 

Nr 2 (dzielnicy Leszczyny), realizuje działania na rzecz 

osób starszych, powyżej 55 roku życia, w szczególności 

poprzez ich organizowanie i tworzenie wspólnot lokal-

nych seniorów, realizowanie projektów socjalnych mają-

cych na celu organizowanie czasu wolnego dla tych osób, 

rozwijanie różnych zainteresowań oraz pasji. Te działania 

przyczyniły się do stworzenia w poprzednich latach pręż-

nej i aktywnej grupy nieformalnej „Seniorzy z Zameczku” 

funkcjonującej na terenie dzielnicy Leszczyny.

W 2019 roku Zespół OSL zrealizował 6 projektów 

socjalnych (m.in. Letnie grillowanie, Piknik Rodzinny 

w Bełku) oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy 

„Feniks” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach wspierał 

merytorycznie i formalnie grupę nieformalną „Seniorzy 

z Zameczku” w realizacji projektu „Scena dla emeryta”, 

który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Ślą-

skie Lokalnie 2018-2019”.

Placówki Wsparcia Dziennego
Placówki Wsparcia Dziennego znajdują się w strukturze 

organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czer-

wionce-Leszczynach. Od stycznia 2005 roku funkcjonuje 

Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny, 

a od czerwca 2009 roku w dzielnicy Czerwionka. W ich 

siedzibach funkcjonują Kluby Młodzieżowe.
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Działalność Placówek Wsparcia Dziennego reguluje 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej. Finansowane są w szczególności ze środków pocho-

dzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwala-

nego przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach.

Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczone są dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny, które uczęszczają do szkół podstawowych. 

W roku 2019 z placówek skorzystało 164 dzieci i mło-

dzieży. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu od go-

dziny 9.00 do 19.00.

W placówkach zrealizowano następujące zadania:

 f pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce,

 f udział w zajęciach tematycznych obejmujących mię-

dzy innymi profilaktykę, w tym udział w ogólnopol-

skich kampaniach profilaktycznych,

 f organizacja czasu wolnego,

 f kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z ro-

dziną i środowiskiem – realizacja planów pracy z ro-

dziną,

 f pomoc socjalna,

 f współpraca z innymi specjalistami i instytucjami,

 f kultywowanie i celebrowanie świąt okolicznościo-

wych w placówkach,

 f spotkania Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oce-

ny Sytuacji Dziecka.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
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Plany, programy i strategie

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.

Jak podkreślono w Raporcie o stanie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za rok 2018, Strategia jest do-

kumentem porządkującym rozwój lokalny oraz zapra-

szający do współdziałania przy jego realizacji wszystkie 

aktywne podmioty lokalne. Określa cele, kierunki, projek-

ty oraz działania rozwojowe gminy, poprzez odkrywanie 

i aktywizowanie potencjałów lokalnych oraz szans wy-

stępujących w otoczeniu. Określa też cel główny Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który brzmi następująco:

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.

Przyjęto, iż rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny powinien skupić się na dwóch prio-

rytetach – gospodarczym i społecznym. Do priorytetów 

przyporządkowano zbiór celów strategicznych i szcze-

gółowych wyrażających stany i procesy składające się na 

pożądany rozwój Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Priorytety gospodarczy i społeczny zostały szczegółowo 

opisane w Raporcie o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-

-Leszczyny za rok 2018 – str. 36 i 37 Raportu.

Realizację celów strategicznych w ramach prioryte-

tów gospodarczego i społecznego oraz ich celów szcze-

gółowych w 2019 roku zapewniły działania poszcze-

gólnych wydziałów Urzędu Gminy i Miasta, a także 

jednostek organizacyjnych Gminy. Zostały one osiągnię-

te poprzez realizację wielu działań i zadań. W 2019 roku 

zakończono realizację projektu pn. „Adaptacja zdegrado-

wanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz 

utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-

-Leszczynach”, jak również zadania związane z termomo-

dernizacją budynków użyteczności publicznej. Ponadto 

uzupełniono place zabaw o nowe urządzenia zabawowe, 

poprawiono estetykę terenu w centrum sołectwa Bełk 

poprzez dostawę urządzeń fitness, utworzono mini 

ogród botaniczny w Książenicach oraz Otwartą Strefę 

Aktywności w dzielnicy Leszczyny. Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach 

prowadziło działania związane z budową kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej, modernizacją sieci 

i przyłączy wodociągowych, a także Stacji Uzdatniania 

Wody w Palowicach. Należy też wspomnieć o wydarze-

niach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, 

związanych z celem szczegółowym dotyczącym rozwoju 

usług czasu wolnego. Są to m.in. „Industriada”, Turniej Kół 

Gospodyń Wiejskich, Konkurs Ornitologiczny, imprezy 

artystyczne organizowane w Centrum Kulturalno-Edu-

kacyjnym, Ogólnopolski Festiwal Tańca „Inspiracje”, Dzie-

cięcy Festiwal Teatralny, Koncert Kolęd, Ogólnopolski 

Festiwal Mażoretek „Parada”, Regionalny Przegląd Pieśni 

„Śląskie Śpiewanie”, działalność Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Festiwal Around The Rock, Koncert Tik Tak Punk 
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Rock Memoriał, Koncert kolęd chórów parafialnych, Fe-

rie z MOK-iem, Wakacje z MOK-iem. Ośrodek Pomocy 

Społecznej prowadził działania zmierzające do rozwoju 

aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagro-

żonych wykluczeniem poprzez realizację projektu pn. 

„Aktywna integracja w powiecie rybnickim”. Ponadto 

prowadził prace społecznie użyteczne, a także działa-

nia związane z organizowaniem społeczności lokalnej. 

Cele strategiczne realizowała także Biblioteka Publiczna 

w Czerwionce-Leszczynach, dbając o promowanie czy-

telnictwa oraz organizując liczne akcje: Narodowe czy-

tanie, kampanię „Mała książka – wielki człowiek”, zajęcia 

edukacyjne dla dzieci, akcję czytelniczą „Wychowanie 

przez czytanie”. Biblioteka była również współorgani-

zatorem cyklu wykładów – „Oni a idea samorządności 

na Górnym Śląsku w XX wieku”, a także organizatorem 

kilku spotkań autorskich. Do realizacji tego celu przy-

czyniły się także zadania publiczne wspierane z budżetu 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach dotacji. 

Realizatorami niniejszych działań były organizacje poza-

rządowe oraz kluby sportowe. Były to m.in. następujące 

projekty: „Kultywowanie uroczystości ku czci Św. Bar-

bary”, „Festiwal młodych talentów „Jesienne impresje 

muzyczne”, „Aktywne Palowice III”, „V konkurs młodych 

talentów”, „Tradycja, pamięć i troska”, „Powstańcze wspo-

mnienia w rodzinnych kadrach”, „Rozwiń swoje skrzydła”, 

„Drzewa – cud natury”, „Zielona Gmina!”, „Książenicka 

rowerowa setka”, „Program Klub 2019”, „Ulicówka 10”, 

„Dzień piłkarza 2019”, „Wolontariat 2019”, „Wigilia dla 

samotnych”, „Zwiększamy umiejętności, bo lubimy i chce-

my pomagać”, „Cmentarz przy zabytkowym kościele 

z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo”.

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 

wspierał priorytet społeczny Strategii Rozwoju poprzez 

organizację Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego 

„O Złote Cygaro Wilhelma”, zajęć zespołów zaintereso-

wań i amatorskiego ruchu artystycznego, konferencji 

naukowych z cyklu „Światy poetyckie”, Wojewódzkiego 

Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapo-

mnienia”, a także akcji „Kino Szkoła”. Do realizacji prio-

rytetu społecznego przyczyniły się nie tylko organizo-

wane wydarzenia, akcje i realizowane projekty, ale także 

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Palowicach”, które wpisuje 

się w cel szczegółowy dotyczący dogodnych warunków 

dla stałego rozwijania talentów i realizacji pasji miesz-

kańców.

W 2019 roku przeprowadzono ewaluację i opraco-

wano Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gmi-
ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014–2020. 

W tym celu zebrano dane od realizatorów działań wpi-

sujących się w cele Strategii. Opisano działania podej-

mowane w 2018 roku, wskazując realizowane projekty 

i zadania wraz z ich realizatorami. Informacje te zosta-

ły następnie podzielone w oparciu o cele szczegółowe 

poszczególnych priorytetów. Ponadto zaprezentowano 

wartości osiągniętych wskaźników w porównaniu z lata-

mi wcześniejszymi.

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 okresie zauważa się 

wzrost liczby uczestników objętych projektami podejmo-

wanymi przez instytucje edukacji, kultury i organizacje 

pozarządowe.

W obszarze gospodarczym zaobserwowano, że zma-

lała liczba zarejestrowanych bezrobotnych (od 2014 

roku do 2018 rok spadek o 486 osób). Wskaźnik „Liczba 

nowo zakładanych firm” w latach 2014 do 2016 wyka-

zywał tendencję spadkową, wielkość wskaźnika wzrosła 

w 2017 roku, natomiast w 2018 roku wskaźnik ponow-

nie wykazuje spadek. W latach 2014–2018 wzrosła 

o 1,8 km2 powierzchnia terenów przygotowanych pod 

budownictwo mieszkaniowe.

W 2018 roku wzrosła też liczba podmiotów gospo-

darczych, które rozpoczęły działalność na terenie zre-

witalizowanego osiedla patronackiego. Wskaźnik ten 

w 2015 roku wykazywał wzrost, a później spadek w la-

tach 2016, 2017.

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 18 października 2019 roku. 

Jest on dostępny pod adresem:

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/download/25022.pdf
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Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
w Gminie i Mieście
Czerwionka-Leszczyny
na lata 2016–2025

Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego 
w obszarze pomocy społecznej określa Ustawa 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
Podejmowane przez te jednostki działania mają 
umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne 
sytuacji życiowe. Istotną rolę w tych działaniach 
spełnia system aktów planowania, do których 
należy m.in. Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Została ona przyjęta 
Uchwałą Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku i swoim 
zakresem obejmuje lata 2016-2025.

Dokument ten został opracowany w oparciu o dialog 

społeczny, który umożliwił partycypację różnych pod-

miotów wywierających wpływ na sytuację społeczną 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W ramach Stra-

tegii uwzględniono w szczególności zagadnienia pomocy 

społecznej, integracji społecznej oraz zawodowej osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka, profilaktyki i rozwią-

zywania problemów wynikających z uzależnień oraz in-

nych zagadnień rzutujących na sytuację społeczną gminy. 

Podmiotem organizującym proces wdrażania Strategii 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Lesz-

czynach.

Strategia ta jest głównym dokumentem wyznaczającym 

kierunki rozwoju gminy i sposoby ich realizacji w obsza-

rze pomocy społecznej. Należy określić ją jako dziedzi-

nową (skupiającą się na problemach społecznych, ich 

genezie i następstwach), wielopodmiotową (realizacja 

Strategii odbywa się poprzez łączenie wysiłków różnych 

podmiotów lokalnych), zintegrowaną (łączącą działania 

w różnych sferach rozwoju lokalnego na rzecz poprawy 

sytuacji społecznej gminy) oraz zrównoważoną (jej ce-

lem jest długofalowość i trwałość rozwoju, opiera się na 

zachowaniu wartości decydujących o spójności społecz-

ności lokalnej).

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 

realizowana począwszy od 2016 roku. Podobnie do lat 

poprzednich, kontynuowano proces ewaluacji stopnia 

jej wdrażania, przy czym w roku 2019 dokonano anali-

zy poszczególnych obszarów tematycznych zawartych 

w strategii za rok 2018. Badane obszary dotyczyły na-

stępujących priorytetów:

 f Kapitał ludzki, czyli kompetencje społeczne, zawodo-

we i cywilizacyjne mieszkańców umożliwiające rozwój 

osobisty, rozwój rodzin, realizację karier zawodowych 

i ograniczające zjawisko bezrobocia,

 f Kapitał społeczny, czyli silne, pozytywne relacje łą-

czące mieszkańców gminy oraz solidarność społeczna 

podnosząca poziom bezpieczeństwa,

 f Wyrównywanie szans, dostępność na terenie gminy 

udogodnień aktywizujących mieszkańców i umożli-

wiających im wykorzystywanie posiadanych zdolności.

Wyniki ewaluacji z lat 2016-2018 są dostępne na stronie 

internetowej www.opsczerwionka.pl. Obecnie gromadzo-

ne są materiały do opracowania ewaluacji Strategii Roz-

wiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 za rok 2019.
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Dokumenty planistyczne

W gminach do podstawowych aktów planowania 
przestrzennego należą: studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Na podstawie obowiązującego studium do końca 2019 

roku opracowano 17 miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego o łącznej powierzchni 2813 

ha (22,5% gminy). W 2019 roku prowadzono procedu-

rę 4 projektów planów o łącznej powierzchni 827,9 ha 

(6,62% gminy).

Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego
W 2019 roku realizowano kolejne etapy procedury 

uchwalania planu miejscowego obejmującej obszar 

w Bełku o powierzchni około 428 ha, rozpoczęte Uchwa-

łą Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 

2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego 

obszar w obrębie Bełk, o  powierzchni około 430 ha, 

który w dniu 18 października 2019 roku został przyjęty 

Uchwałą Nr XII/118/19.

Prowadzono także procedurę zmiany planu w obrębie 

Czuchów o powierzchni 1,9 ha rozpoczętą Uchwałą 

Nr XXXVI/408/17 z dnia 26 maja 2017 roku, a zakoń-

czone Uchwałą Nr XII/117/19 z dnia 18 października 

2019 roku.

Ponadto rozpoczęto realizację uchwał:

 f Nr LIV/593/18 z dnia 28 września 2018 roku w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejo-

nie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie 

Dębieńsko, o powierzchni około 246 ha,

 f Nr XXXVI/407/17 z dnia 26 maja 2017 roku w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego 

„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czu-

chów i Dębieńsko, o powierzchni około 152 ha. 
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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. Szczegółowo został on opisany 
w Raporcie o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za rok 2018 – str. 40 i 41 Raportu.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2019 

roku zakończono realizację jednego z podstawowych, 

kluczowych projektów inwestycyjnych pn. „Adaptacja 

zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chro-

nione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych”. 

Ponadto realizowano projekt pn. „Rewitalizacja spo-

łeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego 

zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach. 

Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zada-

nia pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie bu-

dynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym 

osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”.

Ponadto do Instytucji Zarządzającej, czyli Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Śląskiego, złożono projekt 

pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie 

Centrum Usług Społecznych” w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Prowadzono działania związane 

z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej.

Celem monitorowania Lokalnego Programu Rewita-

lizacji w 2019 roku odbywały się posiedzenia Zespołu 

ds. wdrażana i monitorowania Lokalnego Programu Re-

witalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 

2022 roku.
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Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
-Leszczyny na 2019 rok

Podstawę prawną rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Polsce stanowi ustawa 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a problemów 
związanych z narkomanią – ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ustawy te regulują kompleksowo 
zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, wskazują zadania z tego zakresu 
oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację, 
w tym samorząd gminny. Na najniższym szczeblu 
administracyjnym system profilaktyki realizowany 
jest na podstawie gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

Program na rok 2019 został uchwalony przez Radę 

Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 28 grudnia 

2018 r. Uchwałą Nr IV/39/18. Stanowi on część Gmin-

nej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia-

łania narkomanii określone w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2016-2020.

Program ten realizowany był przez:

 f Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-

nach poprzez jego komórki organizacyjne, w szcze-

gólności przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Placówki 

Wsparcia Dziennego,

 f Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych (m.in. przez prowadzenie procedury zobowią-

zującej do podjęcia leczenia wobec osób nadużywa-

jących 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.

Program osłonowy
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
w zakresie dożywiania
dzieci i młodzieży
na lata 2019-2023

Program osłonowy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży 
na lata 2019-2023 jest programem osłonowym 
w rozumieniu Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. Jego przyjęcie i realizacja 
jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej.

Program ten został przyjęty Uchwałą Nr X/94/19 Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerw-

ca 2019 roku w związku z ustanowieniem przez Radę 

Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywie-

nia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Jest skierowany wyłącznie do dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-

czyny. Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, który realizuje 

go we współpracy z placówkami oświatowymi oraz inny-

mi zewnętrznymi placówkami oświatowymi, do których 

uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny.

W ramach tego Programu wsparcie w formie posiłku 

może zostać udzielone dzieciom do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończe-

nia w szkole ponadpodstawowej lub szkole ponadgimna-

zjalnej. W 2019 roku z tej formy wsparcia nie skorzystało 

żadne dziecko oraz uczeń.
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Działania programu adresowane były do osób fizycz-

nych i prawnych realizujących zadania w tym zakresie, 

a w szczególności do:

 f dzieci i młodzieży, w tym z grup podwyższonego ry-

zyka,

 f osób uzależnionych i ich rodzin,

 f osób doświadczających przemocy domowej oraz po-

dejrzanych o stosowanie przemocy,

 f osób zawodowo zajmujących się profilaktyką i proble-

mami uzależnień,

 f podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych.

W ramach Programu podjęto następujące działania:

 f udzielano informacji o miejscach pomocy i leczenia 

odwykowego, porad dla osób uzależnionych od alko-

holu i zagrożonych narkomanią oraz ich rodzin, podję-

to współpracę z sądem i biegłymi sądowymi w zakre-

sie uzależnienia od alkoholu,

 f wszczęto postępowania w stosunku do osób, wobec 

których istniało podejrzenie, że stosując przemoc 

w rodzinie nadużywają alkoholu (w ramach procedury 

„Niebieska Karta”),

 f pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, zwłaszcza 

z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych 

problemem uzależnień, poprzez Placówki Wsparcia 

Dziennego,

 f udzielono wsparcia finansowego dla organizacji poza-

rządowych w ramach otwartych konkursów ofert na 

realizację programów profilaktycznych (wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholo-

wym bądź zagrożonych alkoholizmem),

 f zorganizowano konferencje i kampanie dotyczące ob-

szaru profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania prze-

mocy (m.in. konferencję „Model profilaktyki zintegro-

wanej i jego praktyczne zastosowanie w profilaktyce 

problemów” oraz kampanie „Dopalacze – Powiedz 

Stop!” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”),

 f zakupiono materiały edukacyjne z zakresu profilak-

tyki uzależnień oraz zorganizowane szkolenia (m.in. 

„Rodzice offline”, „FAS/FASD – mądrze decydują 

o przyszłości”),

 f podejmowano działania mające na celu zapewnienie 

skutecznego egzekwowania przepisów wynikających 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

nia alkoholizmowi, w tym przeprowadzono kontrole 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu 

są zawarte w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok oraz w spra-

wozdaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach z 2019 roku 

zamieszczonych na stronie internetowej www.opsczer-

wionka.pl

Akcja „Przeciw pijanym kierowcom” 

Podsumowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
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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 jest najważniejszym środowiskiem w życiu 
człowieka, kształtującym jego osobowość, poglądy 
i system wartości. Rodzice czy opiekunowie są wzorem 
dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej 
rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy 
rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. 

Kiedy następuje dezorganizacja, rodzina nie jest w stanie 

realizować swoich podstawowych funkcji i zadań, role 

w rodzinie ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zacho-

wania poszczególnych członków rodziny stają się coraz 

bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi 

oraz z oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa 

może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunk-

cji w rodzinie. Pomimo iż jest problemem trudnym do 

zdiagnozowania, wymaga podjęcia szerokiego, dobrze 

zorganizowanego, zaplanowanego na kilka lat programu 

przeciwdziałania przemocy.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

regulują następujące akty normatywne:

 f Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy,

 f Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności two-

rzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym opracowanie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Został on przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczy-

nach z dnia 29 stycznia 2016 roku i obejmuje lata 2016-

2020.

Program skierowany jest 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 2019 roku kontynuowano działania z lat poprzednich, 

które wynikają z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, poprzez:

 f prowadzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzi-

nie (m.in. analizowano potrzeby i zasoby w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, sporządzano statystyki 

określające wielkość zjawiska przemocy w rodzinie),

 f przeprowadzanie systematycznej edukacji społecznej 

w środowisku lokalnym (w szczególności realizowano 

programy i kampanie profilaktyczne dla dzieci i mło-

dzieży, rozpowszechniano materiały informacyjne 

dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie),

 f wspieranie i chronienie osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, zwłaszcza poprzez działalność Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i jego Grup Roboczych, w skład 

których wchodzą przedstawiciele m.in. Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Policji, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych, oświaty oraz ochrony zdrowia,

 f podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmu-

jących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

w tym związanych z przeżywaniem żałoby.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania Programu 

za rok 2019 są zawarte w sprawozdaniu z jego realizacji, 

zamieszczonym na stronie internetowej www.opsczer-

wionka.pl 
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Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2018–2020

Rodzina jest podstawową i najistotniejszą formą życia 
społecznego opartą na więzi emocjonalnej i związkach 
pokrewieństwa. To najlepsze naturalne środowisko, 
w którym dziecko otoczone jest opieką i ma możliwość 
zaspokajania swoich potrzeb. 

Rodzina oddziałuje na dziecko w sposób świadomy i nie-

świadomy przekazując mu system wartości, tradycje, 

ukierunkowuje jego przyszłą aktywność. Jednak doko-

nujące się zmiany w życiu społecznym i gospodarczym 

niosą za sobą wiele skutków pozytywnych, ale pogłębiają 

też wiele zjawisk negatywnych takich jak: bezrobocie, 

uzależnienia, przemoc, przestępczość, które przyczy-

niają się do rozpady rodziny. Dlatego nawet niewielkie 

zaburzenie może powodować destabilizację w rodzi-

nie. W momencie pojawienia się dysfunkcji, instytucje 

i służby społeczne zobowiązane są do podjęcia na rzecz 

rodziny określonych działań naprawczych i objęcia jej 

wsparciem oraz wszechstronną pomocą.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-

2010 został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Jego sporządzenie i realizacja należy 

do zadań własnych gminy. Program ten został przyjęty 

Uchwałą Nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwion-

ce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Głównym celem powyższego Programu jest tworze-

nie optymalnych warunków do wychowywania dzieci 

w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie ro-

dzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obo-

wiązków opiekuńczo-wychowawczych.

Do osiągnięcia powyższego celu przyczyniają się cele 

szczegółowe:

 f zapewnienie rodzinom profesjonalnej pomocy 

i wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-

wawczych poprzez rozwój sieci asystentów rodziny,

 f zapewnienie ochrony dzieciom w rodzinach zagrożo-

nych przemocą,

 f zapewnienie wsparcia i pomocy kobietom w ciąży oraz 

rodzinom przeżywającym trudności w związku z poja-

wieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego,

 f zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do informacji 

oraz poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających 

rodzinę.

Odbiorcami programu są rodziny mające trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kobiety 

w ciąży oraz rodziny przeżywające trudności w związ-

ku z pojawieniem się w rodzinie dziecka z ciężkim nie-

odwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą 

zagrażającą życiu.

W 2019 roku kontynuowano działania, które zostały za-

warte w powyższym Programie i były realizowane w la-

tach poprzednich, w szczególności:

 f wspierano rodziców w funkcji opiekuńczo-wycho-

wawczej za pośrednictwem asystentów rodziny 

(Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zatrudniała 

5 asystentów),

 f prowadzono wszechstronną pracę socjalną z rodziną 

w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej (m.in. poprzez realizację 

projektów socjalnych, konsultacje z doradcą zawodo-

wym oraz warsztaty),

 f prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowaw-

czych dla rodziców i dzieci przez pracowników socjal-

nych, asystentów rodziny, pracowników Placówek 

Wsparcia Dziennego,

 f organizowanie treningów dla rodziców, zwłaszcza 

ekonomicznych, higienicznych, prozdrowotnych, 

umiejętności wychowawczych, umiejętności załatwia-

nia spraw urzędowych,

 f podejmowano działania mające na celu pozostawie-

nie dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywrócenie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom 

biologicznym (m.in. kierowano rodziców na zajęcia 

„Szkoła dla rodziców”, prowadzono z rodzicami tre-

ningi opiekuńczo-wychowawcze),

 f prowadzono działania na rzecz ograniczenia przyczyn 

i skutków przemocy w rodzinie (procedura „Niebie-

skie Karty”),

 f prowadzono grupy wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą,

 f udzielano wsparcia psychologicznego,

 f udzielano informacji w zakresie dostępu do instru-

mentów polityki na rzecz rodziny, w szczególności 

o możliwości skorzystania z dofinansowanie ze środ-

ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych, 

sportu, kultury, likwidacji barier architektonicznych, 

środków finansowych pochodzących z fundacji dzia-

łających na dzieci niepełnosprawnych,

 f reprezentowano rodziców przed instytucjami i pod-

miotami świadczącymi różne usługi społeczne,
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Program „Karta Gminy
dla Dużej Rodziny”

Program „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” funkcjonuje 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
od 2 czerwca 2014 roku. Został przyjęty Uchwałą 
Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 30 maja 2014 roku. Program ten 
adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych 
zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie 
gminy, a potwierdzeniem uczestnictwa w nim jest 
wydanie Karty Programu.

Podstawowymi celami programu są:

 f promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształto-

wanie jej pozytywnego wizerunku,

 f wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie 

im dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych 

dóbr i usług,

 f zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży 

z rodzin wielodzietnych,

 f poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji 

rodzin wielodzietnych.

Za rodzinę wielodzietną – w myśl Programu – rozumie 

się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzi-

ca 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 się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności.

Cele Programu są realizowane poprzez wydanie Kar-

ty Programu uprawniającej do korzystania ze zniżek 

oferowanych przez partnerów Programu, którymi są 

instytucje i przedsiębiorcy z terenu Gminy i Miasta 

Czerwionki-Leszczyny oraz okolic. Na koniec 2019 roku 

w Programie uczestniczyło 23 partnerów oferujących 

zniżki m.in. na zakup biletów na basen, biletów wstępu 

na wybrane widowiska kulturalno-edukacyjne, zniżki 

na zakup książek i podręczników, sprzętu RTV i AGD, 

odzieży, mebli, artykułów spożywczych i gospodarstwa 

domowego.

Wykaz wszystkich partnerów Programu dostępny jest na 

stronie internetowej www.opsczerwionka.pl

W 2019 roku wydano 415 Kart Programu, z czego:

 f 346 kart dla nowych członków rodzin wielodzietnych,

 f 58 kart będących kontynuacją wcześniejszych, ze 

względu na utratę ich ważności,

 f 11 duplikatów uprzednio wydanych kart.
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Program „Czerwionka-Leszczyny 
przyjazna seniorom”

Kolejnym z projektów realizowanych w ramach 
Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” 
jest „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska 
Czerwionka-Leszczyny”. Posiadanie Karty umożliwia 
osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza 
usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki 
i zdrowia na preferencyjnych warunkach.

Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową 

oraz nie zastępuje żadnej innej formy płatności. Posiada-

cze miejskiej karty seniora mogą korzystać z ofert, ulg, 

zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez 

instytucje oraz firmy. Wystarczy, że okażą kartę w punk-

tach wskazanych przez partnerów projektu. Karta Senio-

ra wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego. 

Może ją otrzymać każdy mieszkaniec Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, który ukończył 60. rok życia. Na 

naszym terenie dystrybucją Karty zajmuje się Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku, działający przy Miejskim Ośrod-

ku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. W 2019 roku 

w miejskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora wzięło 

udział 16 instytucji i firm oraz 584 seniorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, będący 

formą kształcenia i rozwoju kulturalnego i fizycznego 

osób dorosłych, to kolejny element Programu „Czer-

wionka–Leszczyny przyjazna seniorom”.

Działalność Uniwersytetu w 2019 roku obejmowała:

 f zajęcia edukacyjne: 11 wykładów – 370 uczestni-

ków, kursy językowe (angielski, niemiecki, rosyjski) 

– 217 uczestników, kurs komputerowy – 56 uczest-

ników.

 f zajęcia artystyczne: florystyka – 23 uczestników, ma-

larstwo – 9 uczestników, rękodzieło – 15 uczestników, 

rysunek i kompozycja – 4 uczestników.

 f zajęcia muzyczne: chór żeński UTW – 32 osoby.

 f zajęcia rekreacyjno-usprawniające: pilates (3 gru-

py) – 75 uczestników, aerobik – 17 uczestników, joga 

– 30 uczestników, aqua aerobik – 118 uczestników, 

zajęcia taneczno-ruchowe – 10 uczestników, zdrowy 

kręgosłup – 65 uczestników, sekcja rowerowa – 9 

uczestników, gra karciana skat – 12 uczestników.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli 

w 9 wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach turystycz-

no–krajoznawczych, w których łącznie wzięło udział 

345 osób. W 2019 roku poszerzono również ofertę 

o zajęcia fizyczne, poprawiające kondycję kręgosłupa. 

Cele działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, takie 

jak: aktywizacja seniorów, poprawa jakości życia, zago-

spodarowanie czasu wolnego oraz integracja i rozwój 

intelektualny są w pełni realizowane. W ramach przed-

miotowego Programu w roku 2019, pod patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zor-

ganizowano także Gminny Dzień Seniora, czyli imprezę 

integracyjną prezentującą dorobek i pasje artystyczne 

seniorów. W 2019 roku Uniwersytet Trzeciego wieku 

skupiał 407 słuchaczy.

63

PLANY, PROGRAMY I STRATEGIE



CZERWIONKA-LESZCZYNY  |  Raport o stanie Gminy i Miasta 2019

Roczny Program Współpracy
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok został przyjęty 
Uchwałą Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 10 października 2018 roku.

Głównym celem Programu było kształtowanie społe-

czeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów 

społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

i umacnianie partnerstwa między administracją samo-

rządową a organizacjami pozarządowymi. Współpra-

ca pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny 

a podmiotami odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczci-

wej konkurencji i jawności.

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu pod-

miotom dotacji na realizację zadań własnych w formie 

wspierania lub powierzania zadań własnych samorządu 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich reali-

zacji. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

ogłosił 14 otwartych konkursów ofert na realizację za-

dań publicznych.

Otwarte konkursy ofert dotyczyły zadań realizowanych 

zgodnie z obszarami wskazanymi w Rozdziale V Rocz-

nego Programu Współpracy. Były zadania 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, w zakresie 

określonym w pkt 1-32.

Sześć konkursów z zakresu polityki społecznej i prze-

ciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie przyniosło 

rozstrzygnięcia z powodu braku ofert spełniających wy-

magania konkursowe.

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.

Zadania publiczne z udziałem dotacji realizowane były 

przez 15 organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Orkiestra 

„Dębieńsko”,

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk,

3. Stowarzyszenie Energia Motyla,

4. Stowarzyszenie Pomocy „Feniks”,

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon”,

6. Fundacja Edukacji Artystycznej „Egida”,

7. Fundacja „GaSzo”,

8. Klub Sportowy „Płomień” Czuchów,

9. Klub Sportowy „DECOR” Bełk,

10. Fundusz Lokalny „Ramża”,

11. „Razem dla Książenic”,

12. Stowarzyszenie „LUXTORPEDA”,

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach,

14. Towarzystwo im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie,

15. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Katowicach.

Festiwal Organizacji Pozarządowych 
– stoisko Koła PTTK „Ramża”
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W tym celu zawarto 20 umów dotacyjnych oraz kontynu-

owano 2 umowy z lat poprzednich na łączną kwotę 497 

713 zł. Wysokość środków rozliczonych i wykorzysta-

nych zgodnie z przeznaczeniem wynosi 471 579,54 zł. 

Środki zwrócone na konto gminy to 16 133,46 zł. Jedna 

organizacja nie złożyła sprawozdania końcowego, tym 

samym nie rozliczyła zadania publicznego. Trwa proce-

dura o zwrot dotacji.

Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami finansowy 

udział własny organizacji w realizację projektów wyniósł 

141 854,26 zł, z kolei wkład osobowy organizacje wy-

ceniły na kwotę 123 227 zł. Łączna ilość osób objętych 

wsparciem w ramach poszczególnych projektów wynio-

sła około 11 200 osób. W realizacji zadań publicznych 

brało udział 63 wolontariuszy, 50 osób wykonywało pra-

ce społeczne na rzecz organizacji.

Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez:

 f realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz 

społeczności lokalnej, np. Festiwal Organizacji Poza-

rządowych, Festiwal Młodych Talentów – „Jesienne 

Impresje Muzyczne”, Wigilia dla samotnych, V Kon-

kurs Młodych Talentów itp.

 f wzajemne informowanie o planowanych kierunkach 

działalności poprzez publikowanie na stronie inter-

netowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.

czerwionka-leszczyny.pl ważnych dla podmiotów infor-

macji,

 f konsultowanie z podmiotami projektów aktów nor-

matywnych w dziedzinach, dotyczących działalności 

statutowej tych podmiotów (poddano konsultacjom 

22 projekty uchwał),

 f udzielanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny honorowego patronatu istotnym 

wydarzeniom (23 przedsięwzięcia zostały objęte ho-

norowym patronatem Burmistrza),

 f wspieranie podmiotów w zakresie bezpłatnego 

udostępniania pomieszczeń i obiektów sportowych, 

w tym udostępnianie pomieszczeń Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych (16 różnych organizacji oraz 

grup nieformalnych korzystało z zasobów lokalowych 

Centrum; na dzień 31 grudnia 2019 roku 6 organiza-

cji posiadało swoją siedzibę w Centrum Organizacji 

Pozarządowych, 9 organizacji korzystało z dedykowa-

nych organizacjom szafek, a 4 organizacje podpisały 

umowę o korzystanie z pomieszczeń COP),

 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 2019 rok jest opublikowana w Biuletynie 

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

kładka: działalność Urzędu Roczne Programy Współpracy).

Stowarzyszenie „Luxtorpeda” – organizator imprezy biegowej 
„Szychta na Gichcie”

Warsztaty ekologiczne dla młodzieżyFestiwal Organizacji Pozarządowych
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Programy dla szkół finansowane
ze środków zewnętrznych

W 2019 roku w placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, realizowane były m.in. 
programy „Posiłek w szkole i w domu”, Zielona 
Pracownia, Zielone szkoły i Wyprawka szkolna.

Posiłek w szkole i w domu
Zadanie realizowane w ramach modułu 3 wieloletnie-

go programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 

wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecz-

nych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez orga-

nizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowi-

ty koszt realizacji zadania wyniósł 174 157,11 zł, w tym 

wartość wkładu własnego organu prowadzącego (stano-

wiący minimum 20% wartości zadania) to 34 831,43 zł.

Programem objęte zostały trzy placówki oświatowe: 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza 

w Czerwionce-Leszczynach, Szkoła Podstawowa im. 

Franciszka Rducha w Bełku oraz Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Ligonia w Książenicach.

W ramach realizacji zadania we wszystkich trzech 

szkołach wyposażono pomieszczenia do spożywania 

posiłków. Łącznie w szkołach tych uczy się 976 uczniów, 

z czego 442 skorzystało z obiadów wydawanych 

w dniach nauki szkolnej.

Zielona pracownia
Efektem rozstrzygniętego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach konkursu na realizację ekopracowni pn. „Zielona 

Pracownia 2019 r.” było dofinansowanie w formie dotacji 

zadania pn. Zielona Pracownia w SP 6 w Czerwionce-Lesz-

czynach – Eko-Logika. Koszt realizacji zadania wyniósł 

45 000 zł, w tym dotację z WFOŚIGW stanowiła kwota 

30 000 zł.

W ramach realizacji zadania Szkoła Podstawowa Nr 

6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach 

została doposażona m.in. w monitor interaktywny, mi-

kroskop cyfrowy, różnorodne pomoce dydaktyczne wy-

jaśniające działanie zjawisk przyrodniczych oraz wzajem-

nych interakcji organizmów i środowiska, w którym one 

żyją. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, a ponadto 

zakupiono meble, w tym laboratoryjne, wymieniono 

oświetlenie, dokonano remontu podłóg i pomalowa-

no ściany pracowni. Zorganizowano akcje ekologiczne 

„Sprzątanie świata” i „Segreguj odpady” oraz szkolne 

obchody „Dnia Drzewa”. Ogłoszono i przeprowadzono 

konkurs dla uczniów i ich rodziców na zagospodarowa-

nie ogniwa fotowoltaicznego. Nawiązano współpracę 

ze stowarzyszeniem ekologicznym „Zielone Miasto”. 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wykładach pn. 

„Drzewa – cud natury” realizowanych przez Stowarzy-

szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, które były prowa-

dzone przez założyciela Klubu „Gaja”. W trakcie realiza-

cji zadania podejmowane były także działania mające na 

celu podniesienie świadomości ekologicznej w dzielnicy 

Czuchów polegające na angażowaniu rodziców uczniów 

do zachowań proekologicznych (prelekcje, wykłady, akcje 

społeczne, gazetki, ulotki).

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej Nr 6 
w Czerwionce-Leszczynach
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Zielone szkoły
W 2019 roku kontynuowano działania profilaktyczne 

połączone z edukacją ekologiczną w trakcie wyjazdów 

śródrocznych na tzw. Zielone szkoły. Program został 

dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skorzystali z niego 

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Mo-

niuszki w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Podsta-

wowej im. Franciszka Rducha w Bełku.

Całkowita wartość zadania wynosi 29 135 zł, w tym 

wkład własny rodziców uczniów to 24 065 zł, a uzyska-

na kwota dotacji 5070 zł. Uczniowie wyjeżdżający na 

Zieloną szkołę mieli możliwość spędzenia czternastu 

niezapomnianych dni w nadmorskich miejscowościach 

(Pogorzelica, Jastrzębia Góra). Dwutygodniowy po-

byt nad morzem wpłynął na wzmocnienie organizmów 

uczestników, poprawę ich zdrowia, sprawności fizycznej 

oraz odporności.

Z wyjazdu na Zieloną Szkołę skorzystało łącznie 

19 uczniów, w tym 9 ze Szkoły Podstawowej im. Fran-

ciszka Rducha w Bełku i 10 uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Lesz-

czynach.

Wyprawka szkolna
Uczniom będącym mieszkańcami naszej Gminy, a uczęsz-

czającym do Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki 

Sherborne oraz Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczy-

nach, w 2019 roku udzielono pomocy finansowej na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ra-

mach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wypraw-

ka szkolna”. Wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 

5060,23 zł.

Środki z rezerwy budżetowej
W 2019 roku złożono wniosek dla kolejnej szkoły 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

z 0,4% rezerwy budżetowej z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do re-

alizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrod-

niczych w szkołach podstawowych. Szkoła Podstawowa 

im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach otrzy-

mała 49995 zł. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne 

do realizacji zajęć edukacyjnych z geografii, biologii, fizyki 

i chemii.

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

Celem Programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych jest poprawa 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia 
społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury 
i wiedzy.

Dzięki realizacji Programu Biblioteka Publiczna w Czer-

wionce-Leszczynach zakupiła 4259 woluminów książek 

za kwotę 37000 zł. Zakupione nowości wydawnicze cie-

szą się szczególnym zainteresowaniem wśród czytelni-

ków, nowości promowane są na portalach społecznościo-

wych i stronie internetowej, co bezpośrednio wpływa 

na rozwój czytelnictwa. Biblioteka w ramach Programu 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 

zakupiła 2764 woluminy literatury dla dorosłych, 1078 

woluminów literatury dla dzieci i 417 woluminów lite-

ratury popularno-naukowej. W ten sposób Biblioteka 

Publiczna w Czerwionce-Leszczynach miała możliwość 

wzbogacenia i odnowienia księgozbioru. Systematycz-

ny zakup nowości wydawniczych wzmacnia aktywność 

czytelniczą użytkowników biblioteki, a w konsekwencji 

można zaobserwować szersze zainteresowanie miesz-

kańców Czerwionki-Leszczyn ofertą wydawniczą do-

stępną w Bibliotece Publicznej.

Użytkownik biblioteki szczególnie zainteresowa-

ny jest nowościami wydawniczymi, dlatego realizacja 

Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” umożliwia dotarcie instytucji do potencjal-

nych czytelników biblioteki i zainteresowanie ich ofertą 

kulturalną.
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Wieloletni program
gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy
na lata 2018-2022

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, zasobie 
mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach przyjęła 
Uchwałę nr XLVII/520/18 stanowiącą „Wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-
2022”. Program ten zmodyfikowany został Uchwałą nr 
L/555/18 i jest aktualnie realizowany.

Zasobem mieszkaniowym gminy zarządza Zakład Go-

spodarki Mieszkaniowej zorganizowany w formie za-

kładu budżetowego. W ramach bieżącej eksploatacji 

na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy wydat-

kowano środki bieżące w wysokości 23 140 781,23 zł, 

najkorzystniejszym elementem zarządzania zasobem 

są koszty inwestycyjne i remontowe. Zasady polityki 

czynszowej realizowane są zgodnie z Programem.

Zasób mieszkaniowy
W chwili podejmowania uchwały o przyjęciu Programu 

obejmował on zarządzenie 140 budynkami, w których 

znajduje się 2014 lokali mieszkalnych, 160 lokali socjal-

nych i pomieszczenie tymczasowe. Według stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina jest w posiadaniu 

1997 lokali mieszkalnych, w tym 117 lokali zasiedlonych 

na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu. Zmiany 

stanu posiadania wynikają z działalności Gminy związa-

nej z wykupem mieszkań przez najemców, zasiedleniem 

nowych mieszkań, likwidacją mieszkań nienadających 

się do dalszej eksploatacji itp. Jednocześnie ukończo-

no budowę i zasiedlanie budynku przy ul. Młyńskiej 21, 

w którym znajduje się 41 mieszkań objętych najmem so-

cjalnym oraz 10 mieszkań chronionych.

Plan remontów realizowanych jest w miarę posiadanych 

środków z zapewnieniem bezpieczeństwa lokatorów. 

W roku 2019 w ramach realizacji Programu wydatko-

wano:

1) środki inwestycyjne związane z wymianą pokryć 

dachowych w wysokości 880 949,58 zł,

2) środki bieżące związane z zadaniami remontowymi 

w wysokości 2 416 272,53 zł.

W 2019 roku w ramach zadań windykacyjnych wykona-

no 23 eksmisje oraz uzyskano 182 prawomocne wyroki 

o zapłatę. Na bieżąco prowadzono sprzedaż lokali miesz-

kalnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem inicjo-

wano również sprzedaż lokali mieszkalnych w nowych 

wspólnotach mieszkaniowych. 
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Gminny Program Opieki
nad Zabytkami dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
na lata 2019-2022

Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/53/19 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 marca 
2019 roku. Zawarte w nim priorytety ochrony 
dziedzictwa kulturowego zostały wyznaczone 
przede wszystkim na podstawie diagnozy stanu 
zachowania zasobów zabytkowych gminy, analizy 
SWOT dla środowiska kulturowego oraz zapisów 
dokumentów strategicznych w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego.

Wskazane w założeniach programowych priorytety 

i główne kierunki działania są skierowane na zarządza-

nie dziedzictwem kulturowym na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, ochronę krajobrazu kulturowe-

go oraz rewitalizację terenów miejskich, a także promo-

cję dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie tożsamości 

regionalnej. Do sformułowanych priorytetów i kierun-

ków działań zostały przypisane zadania przewidziane do 

realizacji w perspektywie kilku lat.

Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

w ramach realizacji celów wynikających z Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022 udzielono 

dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac 

konserwatorskich polegających na pełnej konserwacji 

technicznej i estetycznej przy zabytku ruchomym – Krzy-

żu Męki Pańskiej zlokalizowanym przy bramie zachodniej 

kościoła św. Marii Magdaleny w Bełku, wpisanym do Re-

jestru zabytków ruchomych województwa śląskiego pod 

numerem B/329/2016, w wysokości 33100 zł, a także 

przeprowadzono remont kapliczki architektonicznej zlo-

kalizowanej w Leszczynach, na zbiegu ulic Czereśniowej 

i ks. Pojdy na kwotę 59304,73 zł.

Ponadto w 2019 roku Gmina przeprowadziła prace re-

montowe, restauratorskie i budowlane na budynkach 

wielorodzinnych oraz w ich otoczeniu wpisanym do re-

jestru zabytków przy ul. Wolności 9, 15, 19, ul. Hallera 

1, 5, 9, ul. Mickiewicza 1, 4, 5, 6, ul. Słowackiego 1, 10 

oraz ul. Kombatantów 6 na łączną kwotę 965294,69 zł.

W celu promocji zabytków podjęto działania mające na 

celu popularyzację tradycji i obrzędów śląskich, poprzez 

udział w takich wydarzeniach jak Europejskie Dni Dzie-

dzictwa, Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”, 

Festiwal Organizacji Pozarządowych, Zielona Wyspa 

Śląsk, Tłusty Czwartek na familokach.

Zorganizowano również warsztaty rękodzieła (kalen-

darze adwentowe) oraz warsztaty wykonywania ozdób 

bożonarodzeniowych. Zorganizowano zajęcia dla dzieci 

pn. Ferie na Familokach – W kręgu planszówek i innych 

gier, a także imprezy okolicznościowe popularyzujące 

śląskie tradycje takie jak Święto Makówek w dzielnicy 

Czerwionka.

Odremontowana kapliczka u zbiegu ulic Czereśniowej 
i ks. Pojdy w Leszczynach

Zabytkowy Krzyż Męki Pańskiej przy kościele  
św. Marii Magdaleny w Bełku 
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Program Ochrony Środowiska
dla Gminy i Miasta
Czerwionka–Leszczyny
na lata 2018–2021
z perspektywą na lata 2022–2026

Program został opracowany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) jako 
narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska 
w Gminie. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr LIV/594/18 
z dnia 28 września 2018 roku. Przesłanką do 
opracowania Programu są zmiany, jakie zaszły 
w środowisku oraz w sposobie realizacji krajowej 
polityki ochrony środowiska, które powodują, 
iż poprzedni dokument stał się nieaktualny.

W opracowaniu dokonano porównania stanu środowi-

ska z roku 2008 i 2013 z obecnym, według informacji 

z lat 2016-2017. Opisano stan aktualny oraz wskazano 

najważniejsze problemy w zakresie każdego kompo-

nentu środowiska. Wśród obszarów opisano i oceniono: 

ochronę klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, 

pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, go-

spodarkę wodno-ściekową, zasoby geologiczne, gleby, 

gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu od-

padów, zasoby przyrodnicze, w tym leśne, oraz zagroże-

nia poważnymi awariami. Program zawiera zestawienie 

przedsięwzięć wytypowanych na podstawie zdefiniowa-

nych wcześniej celów ekologicznych oraz na podstawie 

obowiązujących dokumentów strategicznych kraju, wo-

jewództwa śląskiego, powiatu rybnickiego oraz Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dla każdego kierunku 

działań utworzony został harmonogram realizacji zadań, 

który określa terminy i jednostki odpowiedzialne za ich 

realizację, planowane efekty ekologiczne oraz planowa-

ne szacunkowe koszty przedsięwzięć, a także jednostki 

pełniące funkcję partnerujących w realizacji tych zadań. 

Program Ochrony Środowiska jest narzędziem, które 

koordynuje i spina w jedną całość działania związane 

z ochroną środowiska. Realizacja zadań ujętych w doku-

mencie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gmi-

ny, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, 

inwestowania przez przedsiębiorców, a ponadto popra-

wy jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej 

ochrony terenów prawnie chronionych oraz tych o wa-

lorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Co dwa lata należy sporządzać raporty z realizacji Pro-

gramu Ochrony Środowiska ukazujące stan wykonania 

zadań w nim zapisanych. W procesie wdrażania zapisów 

Programu będą uczestniczyć jednostki administracji 

samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz wszystkie pozostałe 

podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, 

jak Nadleśnictwo Rybnik, Ośrodki Doradztwa Rolni-

czego i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-

skie. Raport za lata 2018-2019 zostanie przygotowany 

w 2020 roku.
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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 r. 

W 2018 r. zaktualizowano PGN, uwzględniając w doku-

mencie nowe działania do realizacji przez Gminę. Zaktu-

alizowany dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miej-

skiej w Czerwionce-Leszczynach nr XLVIII/533/18 z 23 

marca 2018 roku (zmiana mająca na celu ujednolicenie 

nazwy działania nr 17 w PGN i dokumentacji aplikacyj-

nej: Uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-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 energetycznej, 

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 

oraz propozycję system monitoringu efektów wdra-

żania przedsięwzięć. Inwentaryzację emisji CO
2
 do 

atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Jako rok ba-

zowy inwentaryzacji przyjęto 2014, dla którego udało 

się zebrać kompleksowe dane we wszystkich grupach 

odbiorców, wytwórców i dostawców energii. Celem 

strategicznym jest dążenie do utrzymania niskoemisyj-

nego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na ener-

gię pierwotną i finalną. Plan zakłada, że poprzez pro-

wadzenie działań w nim zawartych, gmina jest w stanie 

osiągnąć do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 

zmniejszenia emisji CO
2
, zmniejszenie zużycia energii, 

redukcję emisji pyłu PM10 oraz zwiększenie udział od-

nawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. 

Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawio-

nych w Planie są możliwości techniczne, organizacyjne 

i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja co do osta-

tecznej realizacji przedsięwzięć jest podejmowana 

w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na 

ich realizację.

Istotnym elementem procesu wdrażania Planu jest mo-

nitoring efektów. Rekomenduje się przygotowywanie 

tzw. „Raportów z działań” niezawierających aktualiza-

cji inwentaryzacji emisji co rok począwszy od przygo-

towania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto 

w roku 2021 należy przygotować „Raport z implemen-

tacji” zawierający szczegółową inwentaryzację emisji 

dotyczącą 2020 roku. Dotychczas opracowano raporty 

z realizacji PGN za 2017 r. i za 2018 r., które zawierają 

krótki opis stanu zaawansowania działań przewidzianych 

do realizacji. W 2020 r. planowane jest sporządzenie Ra-

portu z realizacji PGN za 2019 r. Raporty publikowane są 

na stronie internetowej: https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/

dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html

Podpisanie umów w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim 
na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
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Program Profilaktyki
Zintegrowanej
dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
na lata 2019-2025

Profilaktyka zajmuje się zapobieganiem i jest jednym 
ze sposobów radzenia sobie oraz reagowania na 
zjawiska, które są oceniane jako niepożądane 
i szkodliwe dla otoczenia. To kompleksowa interwencja 
kompensująca niedostatki wychowania i deficyty 
dojrzałości. Przyjmuje się, że profilaktyka ma na 
celu przeciwdziałanie pojawieniu się lub rozwojowi 
niekorzystnych zjawisk w konkretnej społeczności 
lokalnej.

Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2025 został opra-

cowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwion-

ce-Leszczynach. Powstał na podstawie analizy środowisk 

szkolnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wyni-

ków uzyskanych za pomocą zogniskowanego wywiadu 

grupowego z grupą focusową składającą się z przed-

stawicieli lokalnych przedsiębiorców oraz diagnozy 

przeprowadzonej wśród pracowników Urzędu Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jego jednostek 

organizacyjnych, Policji, Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Czerwionce-Leszczynach oraz miejscowej 

służby zdrowia.

Program koncentruje się na bezpośredniej pomocy dzie-

ciom i młodzieży zagrożonej i jest nastawiony na oddzia-

ływanie na środowisko lokalne w obszarze szeroko rozu-

mianej edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego stylu 

życia oraz promocji zdrowia psychicznego i budowania 

dobrostanu psychicznego społeczności lokalnej. Składa 

się z dwóch części: analityczno-wprowadzającej (zawie-

rającej m.in. wstępną ocenę i ewaluację dotychczaso-

wych dokumentów dotyczących problemów społecznych 

i uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny) 

oraz strategicznej (informującej w szczególności o ce-

lach strategicznych i operacyjnych wraz z identyfikacją 

flagowych zadań/projektów profilaktyki zintegrowanej).

Podstawowymi celami tego Programu są:

 f współpraca przedstawicieli służb, instytucji oraz orga-

nizacji pracujących na rzecz promocji zdrowia, zapo-

biegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży 

i rozwiązywania problemów społecznych w środowi-

sku lokalnym,

 f ograniczenie w społeczności lokalnej rozwoju zacho-

wań problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

używania środków psychoaktywnych,

 f stworzenie w społeczności lokalnej sprzyjających wa-

runków do prawidłowego rozwoju psychospołeczne-

go w ich środowisku lokalnym,

 f poprawa dobrostanu psychicznego całej populacji 

poprzez upowszechnianie i promocję zdrowego stylu 

życia.

Do założonych celów sformułowano lokalne priorytety 

w zakresie działań profilaktycznych w obszarach:

 f edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i zdrowy styl 

życia,

 f profilaktyka zachowań ryzykownych,

 f profilaktyka zdrowia psychicznego i budowanie do-

brostanu psychicznego w społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje o Programie Profilaktyki Zin-

tegrowanej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

na lata 2019-2025 zawarte są na stronie internetowej 

www.opsczerwionka.pl 
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Program „Cyfrowa
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny”

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała 
środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny”. Zadanie realizowane było 
w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju 
kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1. „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych 

mieszkańców naszej Gminy, w tym nabycie przez nich 

umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komer-

cyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego 

korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. 

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia popra-

wiające kompetencje cyfrowe mieszkańców w następu-

jących modułach:

 f „Rodzic w Internecie” – przygotowanie rodzica do roli 

przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzy-

stania z sieci,

 f „Mój biznes w sieci” – przygotowanie do otwarcia wła-

snego biznesu w sieci,

 f „Moje finanse i transakcje w sieci” – załatwianie spraw 

za pośrednictwem Internetu,

 f „Działam w sieciach społecznościowych” – poznanie 

funkcjonowania sieci społecznościowych i nabycie 

umiejętności korzystania z nich,

 f „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – nabycie 

umiejętności związanych z tworzeniem stron inter-

netowych,

 f „Rolnik w sieci” – aplikacje, informacje i e-usługi dla 

rolników w sieci,

 f „Kultura w sieci” – poznanie zasobów edukacyjnych 

oraz zasobów kultury z legalnych źródeł.

W ramach zrealizowanego Programu odbyło się 

26 szkoleń, w których wzięło udział 12 grup szkolenio-

wych. Przeszkolono 144 mieszkańców powyżej 25 roku 

życia z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

oraz zakupiono 13 kompletów przenośnego sprzętu 

komputerowego, który po zakończeniu realizacji zadania 

przekazano Szkole Podstawowej w Stanowicach.

Projekt realizowano od 2 listopada 2018 roku do 

31 października 2019 roku. Wartość dofinansowania 

wyniosła 72 668 zł (100%).
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Realizacja uchwał

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską 
w Czerwionce-Leszczynach w 2019 roku

Lp. Numer uchwały
Tytuł uchwały  

– w sprawie

Data podjęcia 

uchwały

Realizacja uchwały  

– opis działań, środków, rezultatów itp.

1 2 3 4 5

1. V/42/19 ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

25.01.2019 r. Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów alkoholowych 
w dzielnicy Czerwionka Centrum między godziną 23.00 a 5.00.
Uchwała realizowana na bieżąco.

2. V/43/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy

25.01.2019 r. Uchwała dotyczy umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
z dotychczasowym najemcą, stanowiącej pomieszczenie piwnicz-
ne, przy ul. Konopnickiej 4b w Czerwionce-Leszczynach, położo-
nej na działce nr 4414/330.
Umowa została podpisana.

3. V/44/19 powierzenia reprezentowania 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w Międzygminnym 
Związku Komunikacyjnym 
w Jastrzębiu Zdroju

25.01.2019 r. Rada Miejska powierzyła radnemu Arturowi Soli reprezento-
wanie Gminy i Miasta w Zgromadzeniu MZK Jastrzębie Zdrój. 
Wyznaczona osoba reprezentuje Gminę w Zgromadzeniu MZK.

4. V/45/19 wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
w Międzygminnym Związku 
Komunikacyjnym w Jastrzębiu 
Zdroju

25.01.2019 r. Rada Miejska wyznaczyła Aleksandrę Chudzik jako dodatkowego 
przedstawiciela Gminy i Miasta do Zgromadzenia MZK Jastrzę-
bie Zdrój. Wyznaczona osoba reprezentuje Gminę w Zgroma-
dzeniu MZK.
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5. VI/48/19 emisji obligacji komunalnych 1.03.2019 r. Uchwała określała warunki emisji obligacji Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny w roku 2019. 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 Do-
mem Maklerskim Banku BPS w sprawie przygotowania, prze-
prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Na bazie tej umowy gmina 
wyemitowała w roku 2019 obligacje w kwocie 3.000.000,00 zł 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Z uwagi 
na wynik analizy budżetu przeprowadzonej w IV kwartale 2019 
r. zrezygnowano z emisji trzech serii obligacji w łącznej kwocie 
3.000.000,00 zł, ograniczając tym samym zadłużenie gminy.
Uchwała została zrealizowana.

6. VI/49/19 przyjęcia Planu Pracy i Planu 
Kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach na 2019 rok

1.03.2019 r. Uchwała corocznie podejmowana, określająca plan pracy i plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na dany rok. Uchwała została zreali-
zowana w zakresie w niej zawartym.
Uchwała została zrealizowana.

7. VI/50/19 przyjęcia Planów Pracy 
komisji stałych Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach

1.03.2019 r. Uchwała określająca plany pracy komisji branżowych Rady Miej-
skiej na czas trwania całej kadencji Rady.
Uchwała realizowana na bieżąco.

8. VI/51/19 obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej

1.03.2019 r. Uchwała określająca zasady wnoszenia inicjatywy uchwałodaw-
czej przez mieszkańców.

9. VI/52/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
w sprawie zmiany w statucie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

1.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

10. VI/53/19 przyjęcia „Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2019-2022”

1.03.2019 r. Uchwała przyjmująca Gminny Program opieki nad zabytkami, 
którego obowiązek sporządzania wynika z ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program 
sporządzany jest na okres 4 lat.
Uchwała realizowana na bieżąco.

11. VI/54/19 zmiany uchwały Nr X/113/11 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 22 
czerwca 2011 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

1.03.2019 r. Zmiana mająca na celu ustalenie zasad odpłatności i pobytu 
w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała realizowana na bieżąco.

12. VI/55/19 przyjęcia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w 2019 roku

1.03.2019 r. ZDiSK w ramach realizacji Programu podpisał umowę ze schro-
niskiem dla zwierząt w Rybniku, obejmującą między innymi wy-
łapywanie i transport zwierząt. Prowadził także, we współpra-
cy z wolontariuszami dokarmianie wolnożyjących kotów oraz 
zorganizowano obsługę weterynaryjną dla zwierząt poszkodo-
wanych w wypadkach. Koszt tych działań w roku 2019 wyniósł 
103.213,12 zł.
Uchwała została zrealizowana.

13. VI/56/19 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rybnickiemu 
z przeznaczeniem na wydatki 
związane z działaniami na rzecz 
osób niepełnosprawnych

1.03.2019 r. Zawarto Porozumienie z Powiatem Rybnickim i udzielono po-
mocy finansowej na działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Z pomocy skorzystały 4 osoby. Koszt zadania 22.359,28 zł.
Uchwała została zrealizowana.

75

REALIZACJA UCHWAŁ



CZERWIONKA-LESZCZYNY  |  Raport o stanie Gminy i Miasta 2019

14. VI/57/19 zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
nr XLII/485/17 w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. 
z o.o. na lata 2018-2021”

1.03.2019 r. Uchwałę podjęto w związku z koniecznością dostosowania har-
monogramu prac określonych w planie robót – przeniesienie nie-
wydatkowanych środków na roboty na sieci kanalizacyjnej z roku 
2018 w wysokości 350 tys. zł. do realizacji w roku 2020.
Uchwała w trakcie realizacji.

15. VI/58/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowym najemcą 
oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy

1.03.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie bezprzetar-
gowym kolejnej umowy najmu części nieruchomości obejmującej 
działkę nr 3404/84 o pow. 846 m2 położonej w obrębie geode-
zyjnym Leszczyny przy ul. Pojdy z przeznaczeniem na ustawienie 
tablicy reklamowej. W tym celu zgromadzono niezbędne doku-
menty i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i faktycz-
ny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do najmu, podpisano z wnioskodawcą stosowną 
umowę.
Uchwała została zrealizowana.

16. VII/60/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Bełk

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

17. VII/61/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Książenice

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

18. VII/62/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Palowice

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

19. VII/63/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Przegędza

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

20. VII/64/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Stanowice

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

21. VII/65/19 ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Szczejkowice

29.03.2019 r. Tekst uwzględnia wszelkie zmiany, jakie zaszły od chwili ogłosze-
nia przedmiotowej uchwały.

22. VII/66/19 ustalenia wysokości opłat 
za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych

29.03.2019 r. Ustalono wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. W 2019 r. nie wprowadzono do rejestru żadnego 
nowego podmiotu.
Uchwała w trakcie realizacji.

23. VII/67/19 przyjęcia Planu dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli

29.03.2019 r. Przyjęty ww. uchwałą plan określa specjalności i formy kształ-
cenia nauczycieli, na które dofinansowanie było przyznawane 
w roku 2019. 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 dia-
gnozy przeprowadzonej przez dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych. W roku 2019 plan obejmował następujące specjalności: 
pedagogikę specjalną (w tym: logopedię, oligofrenopedagogikę 
i tyflopedagogikę); terapię pedagogiczną, filologię angielską, tech-
nikę, zarządzanie oświatą oraz inne specjalności wynikające ze 
zdiagnozowanych potrzeb szkoły.
Uchwała została zrealizowana.
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24. VII/68/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej

29.03.2019 r. Nabycie działki nr 930/3 obręb Leszczyny przeznaczonej zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną.
Uchwała została zrealizowana.

25. VII/69/19 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej

29.03.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Stanowicach przy ul. Czy-
nu Społecznego, działki nr 2136/118 o pow. 91 m2.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające jej stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyce-
ny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia ogłoszono przetarg ustny nieograniczo-
ny z terminem przeprowadzenia na 19 marca 2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.

26. VII/70/19 działań na rzecz rozpoczęcia 
budowy Drogi Wojewódzkiej 
nr 925

29.03.2019 r. Apel Rady Miejskiej o podjęcie działań polegających na niezwłocz-
nym przystąpieniu do realizacji zadania – przebudowa Drogi Wo-
jewódzkiej nr 925.

27. VIII/72/19 ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny

26.04.2019 r. Uchwała reguluje obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczy-
cieli realizowanych w przedszkolach oddziałach przedszkolnych 
w grupach dzieci 6-letnich i młodszych.
Uchwała w trakcie realizacji.

28. VIII/73/19 ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na 
okres od dnia 1 września 
2019 r.

26.04.2019 r. Uchwała zawiera wykaz publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych w szkołach sołeckich Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała została zrealizowana.

29. VIII/74/19 ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz 
granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
na okres od dnia 1 września 
2019 r.

26.04.2019 r. Uchwała zawiera wykaz publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic 
ich obwodów, po wdrożonej reformie edukacji.
Uchwała została zrealizowana.

30. VIII/75/19 Ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży na lata 2019-2023

26.04.2019 r. Uchylona

31. VIII/76/19 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 
zabudowanej

26.04.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Palowicach przy ul. Dę-
bowej, działki nr 5.47 o pow. 720 m2. W tym celu zgromadzono 
niezbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej stan 
prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny. Po podaniu do publicz-
nej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 
oraz przeprowadzeniu procedury przetargu ustnego nieogra-
niczonego, z wyłonionym nabywcą zawarto umowę sprzedaży 
w formie aktu notarialnego za cenę 44 330,00 zł.
Uchwała została zrealizowana.
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32. VIII/77/19 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości na rzecz 
użytkowników wieczystych

26.04.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach 
przy ul. Ligonia, działki nr 3968/301 o pow. 30 m2 na rzecz jej 
użytkowników wieczystych. W tym celu zgromadzono niezbędne 
dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i fak-
tyczny oraz dokonano wyceny. Podano do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Przewidywany 
termin zakończenia procedur i zawarcia umowy sprzedaży w for-
mie aktu notarialnego to II kwartał 2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.

33. VIII/78/19 zmiany uchwały dotyczącej 
stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 
2019 r. dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach

26.04.2019 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji dla 
ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych. Stosow-
nie do nowej stawki przekazywana była od 1 maja 2019 r. do ZGM 
zwiększona kwota dotacji.
Uchwała została zrealizowana.

34. VIII/79/19 kierunków działania Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

26.04.2019 r. W oparciu o postanowienia uchwały ustalono działania mające 
na celu przystąpienie do rządowego programu Mieszkanie Plus.

35. IX/82/19 nadania imienia Przedszkolu 
w Bełku

31.05.2019 r. Uchwałą nadano Przedszkolu w Bełku nazwę „Bajkowy Ogród”.
Uchwała została zrealizowana.

36. IX/83/19 wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gminnej 
służebnością gruntową

31.05.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do obciążenia nieruchomości zlo-
kalizowanej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kałuży, działki 
nr 3923/264 o pow. 4432 m2 służebnością gruntową polegającą 
na prawie przejścia i przejazdu. W tym celu zgromadzono nie-
zbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej stan praw-
ny i faktyczny oraz dokonano wyceny. Po ustaleniu warunków 
służebności, z właścicielami nieruchomości władnącej zawarto 
umowę w formie aktu notarialnego za wynagrodzeniem rocznym 
w wysokości 91,02 zł.
Uchwała została zrealizowana.

37. X/84/19 udzielenia Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
wotum zaufania

27.06.2019 r. Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi wotum zaufania.

38. X/85/19 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 
2018

27.06.2019 r. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2018. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych przed 
udzieleniem absolutorium organ stanowiący rozpatruje i zatwier-
dza sprawozdanie finansowe.

39. X/86/19 udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 
2018

27.06.2019 r. Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi absolutorium za 
rok 2018.
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40. X/89/19 rozpatrzenia petycji 
Związku Zawodowego 
Oświata dotyczącej podjęcia 
działań mających na celu 
wnikliwą analizę arkuszy 
organizacyjnych pracy szkół 
i placówek oświatowych 
na rok szkolny 2019/2020 
prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, pod kątem ich 
zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa 
oświatowego oraz zmiany 
dotychczasowego sposobu 
działania (procedowania) w ten 
sposób, że wszelkie skargi, 
wnioski i petycje składane 
przez nauczycieli do organu 
stanowiącego i kontrolnego, 
celem rozpatrzenia będą 
rozpoznawane w oparciu 
o normy prawne wynikające 
z wymienionej ustawy 
o petycjach, w zastosowaniu 
przepisów prawa oświatowego 
i poddawane pod publiczną 
dyskusję na sesjach rady

27.06.2019 r. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia petycji wniesionej 
przez Związek Zawodowy Oświata.

41. X/90/19 powołania Zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach i Sądu Rejonowego 
w Rybniku na kadencję 2020-
2023

27.06.2019 r. W związku z rozpoczęciem procedury wyboru ławników, co zgod-
nie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych jest kompe-
tencją Rady Miejskiej, powołano Zespół ds. opiniowania kandy-
datów na ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie 
i przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach.
Uchwała została zrealizowana.

42. X/91/19 upoważnienia 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach do przekazania 
wykazu kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach i Sądu Rejonowego 
w Rybniku do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach, w celu 
zasięgnięcia informacji 
o kandydatach na ławników

27.06.2019 r. W związku z potrzebą wystąpienia w trakcie procedury wyboru 
ławników, o opinię do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach, Rada Miejska upoważniła Przewodniczącego Rady do 
przekazania wykazów kandydatów na ławników.
Uchwała została zrealizowana.

43. X/92/19 określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku 
energetycznego

27.06.2019 r. Uchylona

44. X/93/19 ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

27.06.2019 r. Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów alkoholowych 
w dzielnicy Czerwionka Karolinka między godziną 22.00 a 6.00.
Uchwała realizowana na bieżąco.

45. X/94/19 ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży na lata 2019-2023

27.06.2019 r. Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 
i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uchwała w trakcie realizacji.
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46. XI/97/19 zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 
2018 r. dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej Miastu 
Zabrze w 2019 r.

30.08.2019 r. Zwiększono kwotę pomocy finansowej na pokrycie kosztów 
działalności Izby Wytrzeźwień w Zabrzu. Do Izby w 2019 r. do-
wieziono 153 mieszkańców gminy. Wydatkowano na ten cel 61. 
200,00 zł. Zwroty pacjentów wyniosły 11.321,82 zł.
Uchwała została zrealizowana.

47. XI/98/19 zmiany Uchwały nr LII/575/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 12 lipca 
2018 r. w sprawie 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

30.08.2019 r. Uchylona

48. XI/99/19 zmieniającej Uchwałę nr 
XXVIII/321/16 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 25 listopada 2016 
roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty

30.08.2019 r. Akt prawa miejscowego; określa stawki za odbieranie odpadów 
komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych.
Uchwała w trakcie realizacji.

49. XI/100/19 powołania doraźnej Komisji 
Statutowej

30.08.2019 r. W związku z potrzebą dokonania zmiany statutów jednostek po-
mocniczych gminy powołano komisję doraźną.
Uchwała została zrealizowana.

50. XI/101/19 ustalenia składu doraźnej 
Komisji Statutowej

30.08.2019 r. Uchwała ustaliła skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej po-
wołanej uchwałą Nr XI/100/19.
Uchwała została zrealizowana.

51. XI/102/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżawcą 
oraz wyrażenie zgody na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy

30.08.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie bezprzetar-
gowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej 
działki nr 74 o pow. 38910 m2 oraz nr 500 o pow. 29030 m2 po-
łożonych w obrębie geodezyjnym Leszczyny z przeznaczeniem na 
uprawy rolne. W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty 
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny. Po 
podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości prze-
znaczonej do dzierżawy, podpisano z wnioskodawcą stosowną 
umowę.
Uchwała została zrealizowana.

52. XI/103/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Nabycie działek pod drogę – ul. Szkolna i ul. Gospodarcza w so-
łectwie Stanowice.
Uchwała w trakcie realizacji.

53. XI/104/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Nabycie działek pod drogę – ul. Poprzeczna w sołectwie Szczej-
kowice.
Uchwała w trakcie realizacji.
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54. XI/105/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Nabycie działek pod drogę boczną – ulica Wiejska w sołectwie 
Palowice.
Uchwała w trakcie realizacji.

55. XI/106/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Nabycie działek pod drogę, łącznik pomiędzy ulicą Dworcową 
a Narutowicza w dzielnicy Leszczyny.
Uchwała w trakcie realizacji.

56. XI/107/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Nabycie działki pod boisko w Książenicach.
Uchwała została zrealizowana.

57. XI/108/19 wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych

30.08.2019 r. Regulacja pasa drogowego ul. Brzozowej w Książenicach pod 
przystanek autobusowy.
Uchwała w trakcie realizacji.

58. XI/109/19 wyrażenia zgody na oddanie 
części nieruchomości w najem 
dotychczasowym najemcom

30.08.2019 r. Uchylona

59. XI/110/19 wyrażenia zgody na wspólną 
realizację projektu pn. „Budowa 
trasy rowerowej w Gminie 
i Mieście Czerwionka-
Leszczyny oraz Mieście 
Orzesze w ciągu zlikwidowanej 
linii kolejowej nr 159” wraz 
z Miastem Orzesze

30.08.2019 r. Realizacja uchwały została wstrzymana ze względu na częściową 
niezgodność zamierzenia budowlanego z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała w trakcie realizacji.

60. XI/111/19 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej

30.08.2019 r. Uchwała dotyczy umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
położonej w Bełku przy ul. Majątkowej 5 w Czerwionce-Leszczy-
nach na działce nr 2079/437.
Umowa została podpisana.

61. XI/112/19 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części 
nieruchomości gruntowej

30.08.2019 r. Uchwała dotyczy umowy najmu części nieruchomości grunto-
wej położonej przy ul. Polnej 11a w Czerwionce-Leszczynach na 
działce nr 4457/348.
Umowa została podpisana.

62. XI/113/19 zmiany uchwały dotyczącej 
stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych 
na 2019 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

30.08.2019 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji dla 
ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych. Stosow-
nie do nowej stawki przekazywana była od 1 września 2019 r. do 
ZGM zwiększona kwota dotacji.
Uchwała została zrealizowana.

63. XII/116/19 wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach 
i Sądu Rejonowego w Rybniku

18.10.2019 r. Uchwała stwierdzająca wybór ławników do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-
2023, dokonany przez Radę Miejską w głosowaniu tajnym.
Uchwała została zrealizowana.

64. XII/117/19 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu 
górniczego „Dębieńsko 1” 
obejmujący obszar w rejonie 
ul. Cmentarnej

18.10.2019 r. Uchwała jest aktem prawa miejscowego kończącym procedurę 
uchwalenia planu miejscowego, do sporządzenia którego przy-
stąpiono na podstawie uchwały nr XXXVI/408/17 z dnia 26 maja 
2017 r.
Uchwała została zrealizowana.

65. XII/118/19 uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w obrębie 
Bełk

18.10.2019 r. Uchwała jest aktem prawa miejscowego kończącym procedurę 
uchwalenia planu miejscowego, do sporządzenia którego przystą-
piono na podstawie uchwały nr XXXV/396/17 z dnia 28 kwietnia 
2017 r.
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66. XII/119/19 wystąpienia 
z apelem do Posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
o odrzucenie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz 
ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

18.10.2019 r. Apel Rady Miejskiej do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

67. XII/120/19 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

18.10.2019 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 za-
bytków nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-
-Leszczyny (…). Dotacja została przyznana w wysokości 33.100 zł. 
z przeznaczeniem na remont konserwatorski przy zabytku rucho-
mym krzyżu Męki Pańskiej z 1874 r. w Bełku.
Uchwała została zrealizowana.

68. XII/121/19 określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku 
energetycznego

18.10.2019 r. Postanowieniami uchwały określono wzór wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego.
Uchwała została zrealizowana.

69. XII/122/19 określenia warunków i trybu 
finansowania zadań z zakresu 
rozwoju sportu na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

18.10.2019 r. Realizacja uchwały od 2020 roku.

70. XII/123/19 stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Czerwionce-
Leszczynach

18.10.2019 r. Uchwały XII/123-127/19 dotyczą zakończenia działalności gim-
nazjów prowadzonych w Zespołach Szkół oraz Gimnazjum nr 7 
w Dębieńsku, na skutek wdrożonej reformy edukacji.
Uchwała została zrealizowana.

71. XII/124/19 stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum nr 
3 im. Powstańców Śląskich 
w Czerwionce-Leszczynach

18.10.2019 r. jw. Uchwała została zrealizowana.

72. XII/125/19 stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum nr 4 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Czerwionce-Leszczynach

18.10.2019 r. jw. Uchwała została zrealizowana.

73. XII/126/19 stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum nr 5 w 
Czerwionce-Leszczynach

18.10.2019 r. jw. Uchwała została zrealizowana.

74. XII/127/19 stwierdzenia zakończenia 
działalności Gimnazjum nr 7 w 
Bełku

18.10.2019 r. jw. Uchwała została zrealizowana.
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75. XII/128/19 zmiany Uchwały nr LII/575/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 12 lipca 
2018 r. w sprawie 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 
z późniejszymi zmianami

18.10.2019 r. Zmiany wprowadzone do uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 r. dotyczyły wy-
sokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy oraz nauczy-
ciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
Uchwała została podjęta po konsultacjach ze związkami zawodo-
wymi zrzeszającymi nauczycieli.
Uchwała w trakcie realizacji.

76. XII/129/19 przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowej 
projektu grantowego pn. 
„Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu 
państwa za pośrednictwem 
budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 
zadania polegające na instalacji 
odnawialnych źródeł energii 
ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, w ramach osi 
priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działania 4.1 
Odnawialne źródła energii, 
Poddziałania 4.1.3 Odnawialne 
źródła energii – konkurs

18.10.2019 r. W sierpniu 2019 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pod-
pisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Lesz-
czynach”. W celu prawidłowej realizacji umowy w październiku 
2019 r. Rada Miejska przyjęła uchwałą Regulamin dofinansowa-
nia, na podstawie którego zadanie jest realizowane.
Uchwała w trakcie realizacji.

77. XII/130/19 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych

18.10.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach 
przy ul. Odrodzenia, działek nr 2328/302 o pow. 587 m2 oraz nr 
2329/302 o pow. 1670 m2. W tym celu zgromadzono niezbędne 
dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i fak-
tyczny oraz dokonano wyceny. Po podaniu do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia ogłoszono 
przetarg ustny nieograniczony z terminem przeprowadzenia na 
16 kwietnia 2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.

78. XII/131/19 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części 
nieruchomości

18.10.2019 r. Odstąpiono od przetargowego trybu zawarcia umowy – zawarto 
umowy w trybie bezprzetargowym.
Uchwała została zrealizowana.
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79. XIII/134/19 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2020 roku

22.11.2019 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. 

80. XIII/135/19 określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportu 
obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2020 roku

22.11.2019 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek po-
datku od środków transportowych, obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2020 r. 

81. XIII/136/19 zatwierdzenia 
Przewodniczącego doraźnej 
Komisji Statutowej

22.11.2019 r. Uchwała porządkowa, zatwierdzająca wybranego przez członków 
Komisji Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwała została zrealizowana.

82. XIII/137/19 poparcia petycji w sprawie 
uruchomienia bezpośrednich 
połączeń kolejowych

22.11.2019 r. Poparto petycję Pana Michała Liszki i Roberta Kufiety skierowa-
ną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kolei 
Śląskich Sp. z o.o., PKP Polskie Koleje SA w sprawie uruchomienia 
bezpośrednich połączeń kolejowych w relacji Bielsko – Pszczyna 
– Chybie – Żory – Rybnik – Knurów – Gliwice z uwzględnieniem 
poprawy infrastruktury na odcinku Gliwice – Knurów oraz wpro-
wadzenia bezpłatnego przewozu rowerów na odcinku Gliwice 
– Rybnik – Żory – Pszczyna – Chybie – Wisła – Bielsko-Biała.
Uchwała została zrealizowana.

83. XIII/138/19 nawiązania współpracy 
partnerskiej z Miastem Dubno 
na Ukrainie

22.11.2019 r. Zrealizowano.

84. XIII/139/19 uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 r.

22.11.2019 r. Realizacja uchwały od 2020 r.

85. XIII/140/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem 
Żory dotyczącego zasad 
prowadzenia Pozaszkolnego 
Punktu Katechetycznego 
przy parafii ewangelicko-
augsburskiej w Żorach

22.11.2019 r. Na podstawie uchwały zawarto porozumienie nr ED.031.14.2019 
pomiędzy Prezydentem Miasta Żory i Burmistrzem Gminy i Mia-
sta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
powierzenia miastu Żory przez Gminę i Miasto Czerwionka-Lesz-
czyny prowadzenia nauczania religii Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego na rok szkolny 2019/2020. W roku 2019 nauką religii 
ewangelicko-augsburskiej na podstawie zawartego porozumienia 
objęta była 1 uczennica.
Uchwała w trakcie realizacji.

86. XIII/141/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi najemcami 
kolejnych umów najmu części 
nieruchomości gruntowych 
na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tychże umów

22.11.2019 r. Realizując zapisy uchwały zawarto umowy najmu z dziewięcioma 
dotychczasowymi najemcami części nieruchomości gruntowych, 
położonych przy ul. Wolności 54 w Czerwionce-Leszczynach. Od-
stąpiono od przetargowego trybu zawarcia umów.
Umowy zostały podpisane.

87. XIII/142/19 wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowym najemcą 
kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy

22.11.2019 r. Na podstawie niniejszej uchwały zawarto umowę najmu z do-
tychczasowym najemcą, części nieruchomości stanowiącej lokal 
użytkowy o powierzchni 6,74 m2, położony przy ul. Konopnickiej 
2a w Czerwionce-Leszczynach na działce nr 4710/301.
Umowa została podpisana.
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88. XIII/143/19 ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia

22.11.2019 r. Uchylona

89. XIII/144/19 przystąpienia Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 
2019-2020 realizowanego ze 
środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

22.11.2019 r. Zgoda Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na przystąpienie 
do realizacji Programu.
Uchwała w trakcie realizacji.

90. XIII/145/19 wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części 
nieruchomości

22.11.2019 r. Zawarto umowę najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bez-
przetargowym.
Uchwała została zrealizowana.

91. XIII/146/19 wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości 
należących do Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rzecz 
Powiatu Rybnickiego,

22.11.2019 r. Regulacja pasa drogowego ulic Przemysłowej i Górniczej w Czer-
wionce-Leszczynach.
Uchwała została zrealizowana.

92. XIII/147/19 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych

22.11.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury 
zbycia nieruchomości zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczy-
nach, obręb Dębieńsko, działek nr 1628/217 o pow. 0,8694 
ha, 3065/176 o pow. 0,3974 ha, 3066/176 o pow. 0,3985 ha, 
3067/176 o pow. 0,3956 ha,
2502/224 o pow. 0,2515 ha, 761/170 o pow. 0,4540 ha. Obecnie 
procedura zbycia jest zawieszona z uwagi na procedowaną zmia-
nę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym 
rejonie. Przewidywany termin wznowienia procedur zmierzają-
cych do ogłoszenia przetargu to II półrocze 2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.

93. XIII/148/19 wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów w nieruchomościach 
gruntowych niezabudowanych 
w trybie bezprzetargowym na 
rzecz innych współwłaścicieli

22.11.2019 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia procedury zby-
cia 4/20 udziałów w nieruchomościach zlokalizowanych w Czer-
wionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko, działek nr 3563/199 
o pow. 0,2212 ha, 606/200 o pow. 0,0450 ha, 1469/201 o pow. 
0,3590 ha, 1471/201 o pow. 0,1049 ha, 630/192 o pow. 0,2354 
ha w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nierucho-
mości. W chwili obecnej procedura zbycia jest zawieszona z uwagi 
na procedowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w tym rejonie. Przewidywany termin wznowie-
nia procedur zmierzających do zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego to II półrocze 2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.

94. XIII/149/19 przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej 
części obrębu Dębieńsko 
obejmującej fragment terenu 
górniczego „Ornontowice 1”

22.11.2019 r. Uchwała inicjująca procedurę opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębieńsko.
Uchwała w trakcie realizacji.

95. XIII/150/19 przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Bełk

22.11.2019 r. Uchwała inicjująca procedurę opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bełk.
Uchwała w trakcie realizacji.
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96. XIII/151/19 wyrażenia zgody na 
przystąpienie przez Gminę 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
do realizacji projektu nr 
WND-RPSL.09.02.02-24-
01H8/19-002 pn. „Nasza 
przyszłość w naszych rękach 
– utworzenie Centrum Usług 
Społecznych” finansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Fundacją 
IMAGO dotyczącego wspólnej 
realizacji projektu

22.11.2019 r. Zgoda Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na przystąpienie 
do realizacji Programu.
Uchwała w trakcie realizacji.

97. XIV/154/19 Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

13.12.2019 r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi 
podstawę do realizacji projektów, programów i zadań wieloletnich 
z perspektywy roku 2020. Przedstawia także prognozę sytuacji 
finansowej w roku 2020 i latach następnych. 

98. XIV/155/19 Uchwały Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na rok 2020

13.12.2019 r. Uchwała budżetowa na rok 2020 stanowi podstawę finansową 
działalności gminy w roku 2020. Jej realizacja odzwierciedla 
działania gminy, w tym realizacje projektów, programów i zadań 
w wymiarze finansowym. 

99. XIV/156/19 stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych 
na 2020 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach

13.12.2019 r. Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji przedmio-
towej dla ZGM: dopłaty do utrzymania obiektów i pomieszczeń 
użyteczności publicznej, dopłaty do utrzymania obiektów i po-
mieszczeń użyteczności publicznej oraz dopłaty do zaliczek na 
fundusz remontowy (udział Gminy we wspólnotach mieszkanio-
wych). Ustalone stawki stanowią podstawę do przekazywana od 1 
stycznia 2020 r. do ZGM kwot dotacji przedmiotowej. 

100. XIV/157/19 zamiaru likwidacji filii Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach, znajdującej się 
w Stanowicach

13.12.2019 r. Powodem likwidacji filii bibliotecznej jest wypowiedzenie przez 
właścicieli umowy najmu lokalu, mieszczącego się na parterze 
budynku położonego w Stanowicach przy ul. Powstańców 16, 
przy równoczesnym braku możliwości znalezienia lokum dla filii 
bibliotecznej.
Uchwała w trakcie realizacji.

101. XIV/158/19 określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 
i Mieście Czerwionka-
Leszczyny, w roku szkolnym 
2019/2020

13.12.2019 r. Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego. Średnia 
cena paliw została ustalona na podstawie informacji uzyskanych 
bezpośrednio od dystrybutorów paliw, tj. stacji benzynowych zlo-
kalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(stan na dzień 28.11.2019 r.).
Uchwała obowiązuje od stycznia 2020 r.

102. XIV/159/19 szczegółowych 
warunków przyznawania 
i ustalania odpłatności 
za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania

13.12.2019 r. Uchwała ustala zakres odpłatności za usługi opiekuńcze, koszt 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Uchwała w trakcie realizacji.
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103. XIV/160/19 przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2020 rok

13.12.2019 r. Działania w ramach programu mają na celu podejmowanie czyn-
ności na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach 
profilaktyki uzależnień.
Uchwała w trakcie realizacji.

104. XV/162/19 udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Zabrze w 2020 roku

30.12.2019 r. Realizacja uchwały od 2020 r.

105. XV/163/19 zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach nr XXXV/393/17 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej 
dla osób fizycznych na 
refundację kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej ze środków 
budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2017, poz. 3008 z późn. zm.)

30.12.2019 r. Uchwała dała Burmistrzowi Gminy i Miasta możliwość wstrzyma-
nia przyjmowania wniosków o dotacje w danym roku w uzasad-
nionych okolicznościach, w szczególności w związku z sytuacją 
finansową Gminy.
Uchwała w trakcie realizacji.

106. XV/164/19 przyjęcia zmian do regulaminu 
udzielania dotacji celowej 
projektu grantowego pn. 
„Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu 
państwa za pośrednictwem 
budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 
zadanie polegające na instalacji 
odnawialnych źródeł energii 
ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, w ramach osi 
priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działania 4.1 
Odnawialne źródła energii, 
Poddziałania 4.1.3 Odnawialne 
źródła energii – konkurs, 
stanowiącego załącznik do 
Uchwały nr XII/129/19 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 
18 października 2019 r.

30.12.2019 r. Ze względu na wszczęte postępowanie nadzorcze ze strony Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Miejska w 
Czerwionce-Leszczynach w grudniu 2019 r. podjęła uchwałę na-
prawczą, wprowadzając poprawki w ww. regulaminie. Obecnie za-
danie jest realizowane na podstawie skorygowanego regulaminu.
Uchwała w trakcie realizacji.

107. XV/165/19 ustalenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

30.12.2019 r. Uchwała ma za zadanie regulować odpłatność mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ośrodkach wsparci typu 
schronisko, dom dla matki z dzieckiem itp.
Uchwała w trakcie realizacji. 
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Podobnie jak w roku 2018, Rada Miejska w Czerwionce-

-Leszczynach podejmowała w roku 2019 uchwały w spra-

wie zmian podjętych w dniu 13 grudnia 2018 r. uchwał 

dotyczących finansów gminy tj. uchwały budżetowej oraz 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 

zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej na 2019 r. 

– uchwała Nr III/30/18 – dochody gminy zostały zapla-

nowane w kwocie 166.803.308,56 zł, a wydatki w kwocie 

169.203.308,56 zł. Wynikający z tych wielkości plano-

wany deficyt w kwocie 2.400.000,00 zł oraz rozchody w 

kwocie 4.000.000,00 zł związane z przypadającym na rok 

2019 wykupem wyemitowanych obligacji miały znaleźć 

źródło finansowania w przychodach z emisji nowych ob-

ligacji w kwocie 6.000.000,00 zł oraz w wolnych środkach 

stanowiących nadwyżkę środków na rachunku gminy 

wynikających z rozliczeń przychodów z lat poprzednich 

w kwocie 400.000,00 zł. W trakcie roku w wyniku pod-

jęcia przez Radę Miejską w  Czerwionce-Leszczynach 

11 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz 

43 zarządzeń zmieniających kwoty dochodów i wydat-

ków oraz 420 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 

gminy i miasta na 2019 r. planowane początkowo kwoty 

uległy zmianie. Na koniec roku 2019 planowana kwota 

dochodów wynosiła 193.414.635,88 zł, a kwota plano-

wanych wydatków 204.577.431,67 zł. Podejmowane 

uchwały wpłynęły także na zmianę kwoty przychodów 

w zakresie wolnych środków. Ostatecznie plan przycho-

dów wynosił 15.162.795,79 zł i składała się na niego 

niezmieniona kwota przychodów z wyemitowanych obli-

gacji oraz zwiększona kwota wolnych środków w kwocie 

9.162.795,79 zł.

W ramach planowanych kwot jednostki organizacyjne 

realizowały swoje statutowe zadania, zarówno zadania 

stałe jak i zadania wpływające na rozwój Gminy. Podej-

mowane działania przyniosły finansowy efekt w zreali-

zowaniu dochodów w kwocie 188.372.774,87 zł i wydat-

ków w kwocie 186.388.169,38 zł. Wynikiem tego było 

zakończenie roku nie deficytem ale nadwyżką w kwocie 

1.984.605,49 zł oraz ograniczenie kwoty obligacji wy-

emitowanych w roku 2019, co wpłynęło na zmniejszenie 

kwoty zadłużenia.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

w roku 2019 zmieniana była w zakresie przedsięwzięć 

wieloletnich poprzez podjęcie przez Radę Miejską 8 

uchwał. Zmiany wprowadzane uchwałami dotyczyły 

wprowadzenia nowych zadań i projektów wieloletnich, 

zmianą kwot na ich realizację i związaną z tym zmianą li-

mitów zobowiązań oraz zmiany 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 wydał 12 zarządzeń zmieniają-

cych uchwałę w tym zakresie. 
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Wykaz ważniejszych uchwał z lat wcześniejszych (sprzed 2019 roku) 
realizowanych w 2019 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 2019 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 Palowi-
cach i Szczejkowicach zamknęły się kwotą 10.581,30 zł. Doko-
nywano cięć pielęgnacyjnych, renowacji krzyży cmentarnych, 
zakupiono kontenery na odpady. Prowadzono inne pracy re-
montowo-utrzymaniowe. W 2019 r. odbyło się 11 pochówków 
na cmentarzu w Szczejkowicach i 19 w Palowicach.

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

27.06.2008 r. W roku 2019 ZDiSK z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 
wypracował dochody w kwocie 9.290,81 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. Na podstawie § 8 ww. uchwały w roku 2019 Burmistrz przy-
znał nagrody za całokształt pracy dydaktyczno- wychowaw-
czej nauczycielom oraz dyrektorom jednostek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czer-
wionka-Leszczyny.

4. XXXVIII/419/09 ustanowienia znaku 
graficznego – logo Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
oraz zasad jego używania 
i wykorzystywania

26.06.2009 r. Logo Gminy wykorzystywane jest na wszystkich materiałach 
promocyjnych. Logotyp z napisem „Czerwionka-Leszczyny. Zło-
ża sukcesu” stanowi znak rozpoznawczy naszej Gminy.

5. XLIV/523/10 upoważnienia Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do lokowania 
wolnych środków budżetowych 
na rachunkach w innych 
bankach

8.01.2010 r. Na podstawie uchwały Burmistrz Gminy i Miasta zawiera lokaty 
w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budże-
tu. Wolne w danym okresie czasu środki budżetowe podlegają 
lokowaniu na okresy do 2 miesięcy. W 2019 r. zawierano termi-
nowe lokaty bankowe wykorzystując najwyższe oprocentowa-
nie oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. L/579/10 trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej

28.05.2010 r. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu, zakres 
jaki powinny obejmować objaśnienia oraz rodzaj materiałów 
informacyjnych. Ustala także terminy prac nad projektem po 
przedłożeniu projektu Radzie Miejskiej. Uregulowania wyni-
kające z uchwały corocznie stosowane są przy opracowywaniu 
projektu budżetu oraz przy pracach nad projektem. 
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7. L/580/20 określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
za I półrocze, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz 
o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze

28.05.2010 r. Uchwała reguluje sposób przygotowania informacji o przebiegu 
realizacji w I półroczu budżetu, wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz planów finansowych samorządowych jednostek kultu-
ry. Określa zakres informacji jaki powinien być przedstawiony 
do oceny stopnia realizacji budżetu, i tym samym do oceny sy-
tuacji gminy oraz szans i ewentualnych zagrożeń. Informacja 
przygotowana zgodnie z zapisami uchwały corocznie przygo-
towywana jest w terminie do 31 sierpnia.

8. 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 strate-
gicznym, kreującym politykę planistyczną Gminy, stanowi pod-
stawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w tym opracowywanych w 2019 roku.

9. LIV/672/10 
(t.j. uchwała Nr 
XXVII/352/12

określenia warunków i trybu 
finansowania zadań z zakresu 
rozwoju sportu na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

29.10.2010 r. 
tj. 28.12.2012 r.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu rozwoju sportu przydzielono dotacje dla 14 
klubów sportowych na łączną kwotę 350.000,00 zł.

10. 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 wy-
konywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność 
gospodarczą; grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako 
drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej; grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej; grunty, budynki lub 
ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, 
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu pod 
warunkiem, że działalność ta jest ogólnie dostępna i bezpłat-
na, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte 
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
W roku 2019 udzielano zwolnień na mocy niniejszej uchwały.

11. 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 345.081,96 zł, a dochody całkowite 
kwotą 258.595,15 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, sprzętu 
gaśniczego i podgrzewaczy.

12. XXXIV/458/13 zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny

25.10.2013 r. Zmianę studium dokonano w celu uwzględnienia nowego kie-
runku strategicznego rozwoju gminy tj. umożliwienie lokalizacji 
lądowiska. 

13. 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 wy-
płacanych co miesiąc radnym. Na tej podstawie wypłacano diety 
radnym w 2019 r.
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14. 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 funk-
cję przedstawiciela gminy w związkach międzygminnych. Na jej 
podstawie w 2019 r. przyznawano diety tym radnym.

15. 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 2019 r.

16. XLII/550/14 wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki

28.03.2014 r. Podjęta przez Radę Miejską uchwała o wyodrębnieniu w bu-
dżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki obowią-
zuje na kolejne lata. Na jej podstawie ustalana jest wysokość 
środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw 
i przekazywane są informacje o jego wysokości sołtysom. Na-
stępnie w oparciu o prawidłowo złożone przez sołtysów wnio-
ski sołectw wskazujące przedsięwzięcia, w projekcie budżetu 
a następnie budżecie na następny rok zabezpieczane są środki 
na ich realizacje. W roku 2018 wpłynęły wnioski od wszystkich 
6-ciu sołectw i zgodnie z tym w budżecie na 2019 r. została ujęta 
kwota 215.084,40 zł funduszu sołeckiego.

17. 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 2019 MOSiR wydał 82 karnety dla osób niepełno-
sprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czer-
wionka-Leszczyny uprawniających do bezpłatnego korzystania 
z krytej pływalni i kąpieliska (§ 5 ust. 3 pkt 3 uchwały).

18. 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 2019 udzielono zwolnienia na mocy niniejszej uchwały.

19. XLVII/622/14 przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2014-2020

26.09.2014 r. W 2019 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 2018 r., wskazując realizowane pro-
jekty i zadania wraz z ich realizatorami. Informacje te zosta-
ły podzielone w oparciu o cele szczegółowe poszczególnych 
priorytetów. Ponadto zaprezentowano wartości osiągniętych 
wskaźników w porównaniu z latami wcześniejszymi. Raport zo-
stał zaprezentowany na komisjach Rady Miejskiej oraz przyjęty 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 października 2019 r. Jest on 
dostępny pod adresem: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/
download/25022.pdf
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20. 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 realizuje działania statutowe 
poprzez Służbę utrzymania czystości. Na bieżąco usuwane są 
śmieci z terenów gminnych oraz dzikie wysypiska. Prowadzo-
na jest „Akcja Zima”, zarówno w obrębie pasa drogowego dróg 
gminnych jak i innych terenów objętych utrzymaniem. Opróż-
niane 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 przeprowadza-
na jest akcja deratyzacyjna. Jednostka zapewnia (na wniosek) 
pojemniki na odpady i kabiny WC dla obsługi imprez na swoich 
terenach i innych na terenie Gminy. W ramach regulaminu ob-
sługiwany jest PSZOK. W roku 2019 z terenu PSZOK na teren 
RIPOK w Knurowie przekazano między innymi: 54,28 t zuży-
tych opon, 1750,08 t gruzu betonowego, ceglanego z rozbió-
rek, 142,88 t papy, 13,78 t szkła, 11,02 t tekstyliów, 968,64 t 
odpadów ulegających biodegradacji, 418,66 t odpadów wiel-
kogabarytowych.

21. IX/138/15 określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania 
z radą działalności pożytku 
publicznego i organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1118 z późn. z.) projektów 
aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych 
organizacji

26.06.2015 r. W przedmiocie projektów prawa miejscowego przeprowadza 
się konsultacje w celu poznania opinii organizacji pozarządo-
wych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. W 2019 r. poddano konsultacjom 22 projekty uchwał.

22. XII/164/15 opłaty targowej 23.10.2015 r. ZDiSK pobiera opłaty targowe zgodnie z zapisami uchwały. Do-
chody łączne w roku 2019 zamknęły się kwotą 258.595,15 zł.

23. XVII/207/16 określenia szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania 
dorocznych nagród 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury

29.01.2016 r. W 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta przyznał 24 doroczne na-
grody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za 2018 r. na kwotę całkowitą 30.000,00 zł, 
w tym: 2 nagrody za całokształt działalności na łączną kwotę 
3.000,00 zł, 16 nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu na 
łączną kwotę 20.500,00 zł. oraz 6 nagród za upowszechnianie 
i ochronę kultury na łączną kwotę 6.500,00 zł.

24. XXI/243/16 ustanowienia Nagrody 
Gospodarczej Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny „Diament Biznesu”

22.04.2016 r. W 2019 roku Kapituła Konkursu przyznała 5 statuetek „Dia-
ment Biznesu”. W kategorii Firma Roku – Transport Ciężki POL-
CAB Norbert Gamoń, w kategorii Produkcja – PPUH Iwona Pro-
faska, w kategorii Handel – PHU Wojciech Neumann, w kategorii 
Usługa – Spółka Allnet, w kategorii Wybitne Zaangażowanie Spo-
łeczne – PUH Lechbudex Lech Pastuszka. Wręczenie statuetek 
odbyło się podczas uroczystej gali 13 lutego 2019 r.

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

24.02.2017 r. Na podstawie niniejszej uchwały w 2019 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.
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26. 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 2019/2020 oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także 
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

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

24.03.2017 r. Uchwała określa plan sieci wszystkich szkół publicznych (klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów) funkcjonujących na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także granic 
obwodów tych szkół (klas dotychczasowych gimnazjów) w okre-
sie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Uchwała zrealizowana.

28. 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, zakupu i montażu urządzeń zabawo-
wych za kwotę 85.054,50 zł. Utworzono Otwartą Strefę Ak-
tywności w dzielnicy Leszczyny. Całkowity koszt 65.880,67 zł.

29. XXXVII/415/17 określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację 
zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej

23.06.2017 r. W 2019 r. zgodnie z procedurą określoną w uchwale zrealizowa-
no następujące zadania publiczne w ramach inicjatyw lokalnych:
Plac zabaw przy przedszkolu w Szczejkowicach – 18.000,00 zł
Utworzenie sektora rodzinnego na obiekcie sportowym przy 
ul. Głównej 28 w Bełku – 18.527,48 zł
Mini ogród botaniczny Nad Potokiem etap II – Książenice – 
9.500,00 zł.

30. XL/448/17 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

29.09.2017 r. W 2019 r. zgodnie z zasadami i trybem określonym w uchwale, 
Burmistrz Gminy i Miasta przyznał za wybitne, wysokie wyniki 
sportowe 16 stypendiów na ogólna kwotę 30.000,00 zł oraz 
11 nagród jednorazowych na łączną kwotę 5.000,00 zł oraz 9 
wyróżnień, w tym 5 w postaci pucharów i 4 w postaci dyplomów.
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31. XL/449/17 szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania 
terminu spłaty lub rozkładania 
na raty płatności należności 
pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie i Miastu 
Czerwionka-Leszczyny lub jej 
jednostkom organizacyjnym, 
a także wskazania organów lub 
osób do tego uprawnionych 
oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną

29.09.2017 r. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika 
lub interesem publicznym należności pieniężne, do których 
nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające 
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organi-
zacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkła-
dana na raty, na zasadach określonych w tej uchwale. Zgodnie 
z uchwałą do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, 
spłat należności których dotyczy uchwała uprawniony jest Bur-
mistrz Gminy i Miasta w zakresie należności pobieranych przez 
Urząd Gminy i Miasta, kierownik jednostki budżetowej lub za-
kładu budżetowego w zakresie należności pobieranych przez te 
jednostki, dyrektor samorządowej instytucji kultury w zakresie 
należności pobieranych przez te jednostki. Zgodnie ze złożoną 
informacją o zastosowaniu ulg w jednostkach organizacyjnych 
udzielono w 2019 r. ulg w łącznej kwocie 19.789,65 zł. Prze-
słankami do umorzenia były nieskuteczna egzekucja oraz zgony 
dłużników.

32. XL/450/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego 
w Palowicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Stefana 
Żeromskiego
w Palowicach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach. 
Uchwała zrealizowana.

33. XL/451/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Ligonia
w Książenicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. 
Stanisława Ligonia
w Książenicach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach. 
Uchwała zrealizowana.

34. XL/452/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. 
Pawła Stalmacha w Przegędzy 
w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Pawła 
Stalmacha w Przegędzy

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy. 
Uchwała zrealizowana.

35. XL/453/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach
w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową 
w Stanowicach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej w Stanowicach. 
Uchwała zrealizowana.

36. XL/454/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego 
w Szczejkowicach 
w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową 
im. Władysława Broniewskiego 
w Szczejkowicach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach. 
Uchwała zrealizowana.
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37. XL/455/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego 
w Czerwionce-Leszczynach 
w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 3 
im. Władysława Broniewskiego 
w Czerwionce-Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego 
w Czerwionce-Leszczynach. 
Uchwała zrealizowana.

38. XL/456/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 8 
im. Romana i Zdzisława 
Pietrasów w Czerwionce-
Leszczynach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 8 im. 
Romana i Zdzisława Pietrasów 
w Czerwionce-Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 8 im. R. i Z. Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach. 
Uchwała zrealizowana.

39. XL/457/17 stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół nr 1 
w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 1 
im. Jana Pawła II w Czerwionce-
Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach. 
Uchwała zrealizowana.

40. XL/458/17 stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół Nr 2 
w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 4 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Czerwionce-Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Tadeusza Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach. 
Uchwała zrealizowana.

41. XL/459/17 stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 5 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Czerwionce-Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Lesz-
czynach. 
Uchwała zrealizowana.
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42. XL/460/17 stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół nr 4 
w Czerwionce-Leszczynach, 
w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 6 
im. Stanisława Moniuszki 
w Czerwionce-Leszczynach

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Lesz-
czynach. 
Uchwała zrealizowana.

43. XL/461/17 stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół nr 5 w Bełku, 
w skład którego wchodziła 
jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe 
gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. 
Franciszka Rducha w Bełku

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Franciszka Rducha w Bełku. 
Uchwała zrealizowana.

44. 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 2019 z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
została udzielona dotacja podmiotowa Prywatnemu Niepublicz-
nemu Przedszkolu „Karolinka” oraz Chrześcijańskiemu Przed-
szkolu „Genesis” w Czerwionce-Leszczynach. 
Uchwała w trakcie realizacji.

45. 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 oddziałach przedszkolnych, a także wysokość opłaty za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wy-
chowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 
Uchwała w trakcie realizacji.
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46. 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. Zastosowanie przepisów uchwały znalazło odzwierciedlenie 
w projektach organizacyjnych jednostek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
-Leszczyny jako jeden z elementów weryfikacji poprawności 
danych arkuszy. 
Uchwała w trakcie realizacji.

47. 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, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli.
Na jej podstawie Burmistrz ustala dodatki dla dyrektorów, a dy-
rektor jednostki organizacyjnej przyznaje nauczycielom dodatki 
do wynagrodzenia oraz ustala wynagrodzenie za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
Uchwała w trakcie realizacji.

48. 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 ww. uchwały zawarte zostało porozumienie 
nr ED.031.10.2018 z dnia 23.11.2018 r. pomiędzy Prezyden-
tem Miasta Żory i Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-
-Leszczyny, w sprawie powierzenia miastu Żory przez Gmi-
nę i Miasto Czerwionka-Leszczyny prowadzenia nauczania 
religii Kościoła ewangelicko-augsburskiego na rok szkolny 
2018/2019. W roku 2019 nauką religii na postawie ww. poro-
zumienia objęty był 1 uczeń. 
Uchwała zrealizowana.

49. 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. W 2019 roku realizowano Program Współpracy. 17 organizacji 
pozarządowych realizowało zadania publiczne na rzecz lokalnej 
społeczności w oparciu o dotacje. Zawarto 21 umów dotacyj-
nych (oraz 1 umowa była kontynuowana z roku 2017) na łączną 
kwotę 477.930,00 zł.

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

13.12.2018 r. Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek podatku 
od nieruchomości, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r.

51. III/28/18 określenie wzorów formularzy 
informacji i deklaracji na 
podatek od nieruchomości 
obowiązujący od 1 stycznia 
2019 r.

13.12.2018 r. Postanowieniami uchwały określono wzory formularzy infor-
macji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujący 
od 1 stycznia 2019 r.
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52. III/29/18 określenia wysokości 
stawek podatku od 
środków transportowych 
obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2019 r.

13.12.2018 r. Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek podatku 
od środków transportowych, obowiązujących od 1 stycznia do 
31 grudnia 2019 r.

53. III/32/18 stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowej na 2019 
rok 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 pomieszczeń 
użyteczności publicznej, dopłaty do utrzymania obiektów i po-
mieszczeń użyteczności publicznej oraz dopłaty do zaliczek na 
fundusz remontowy (udział Gminy we wspólnotach mieszka-
niowych). Ustalone stawki obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

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

13.12.2018 r. Gmina zawarła porozumienie z Miastem Rybnik, jednak żaden 
z mieszkańców nie skorzystał z pobytu w Dziennym Domu Se-
niora.

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

13.12.2018 r. Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicz-
nego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich dla 
naszej gminy tj. dla linii komunikacyjnych 194 i 195. Wykonano 
zostało 288 442 wzkm. Dotacja celowa – 1.771.951 zł. 
Trwa procedura rozliczania dotacji. 
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