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Pandemia koronawirusa w sposób szczególny dotknęła
gospodarkę, w tym także naszych przedsiębiorców.
Gdzie tylko było to możliwe, władze samorządowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny starały się im pomóc,
podobnie jak wielu osobom, które ze względu
na zaistniałą sytuację nie mogły świadczyć pracy.

Szanowni Państwo,
rok 2020 zapisał się w dziejach Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny jako wyjątkowo trudny.
Pandemia koronawirusa w swym wymiarze globalnym nie
ominęła naszej wspólnoty, odciskając swe piętno niemal
na wszystkich dziedzinach życia. Dość wspomnieć,
że rygory i ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne
znacząco wpłynęły na funkcjonowanie każdego z nas,
zarówno w przestrzeni publicznej, ale też prywatnej czy
rodzinnej. Stąd między innymi różnego rodzaju reperkusje
budżetowe, ale też reorganizacja pracy Urzędu Gminy
i Miasta, organów i placówek samorządowych. W wielu
przypadkach należało zastosować środki bezpieczeństwa
i procedury wynikające z niespotykanego jak dotąd reżimu
sanitarnego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie groźnego
dla wszystkich wirusa.
W tym szczególnym czasie niecodziennej próbie poddane
zostały zarówno nasze służby i instytucje, przy czym
można także mnożyć przykłady dobrosąsiedzkiej,
wspólnotowej troski o tych, którzy wymagali wyjątkowego
wsparcia, dobrego słowa i ochrony, zwłaszcza seniorów.
Z tego również miejsca pragnę podkreślić solidarność
i poświęcenie rzeszy Mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, którzy wykazali się empatią
i zaangażowaniem w niesieniu pomocy, a jednocześnie
podziękować całej naszej wspólnocie za cierpliwość,
wyrozumiałość i determinację w pokonywaniu trudności
wynikających z obostrzeń sanitarnych.

W 2020 roku dochody budżetowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny osiągnęły kwotę
222 453 976,76 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą
215 399 281,09 zł, co oznacza nadwyżkę budżetową
w wysokości 7 054 695,67 zł.
Mimo szeregu trudności, dzięki wzorcowej współpracy
z Radą Miejską, udało się nam zrealizować budżet gminy,
a już w zakresie inwestycji znamiennym tego symbolem
będzie
rewitalizacja
zabytkowego
zameczku
w Leszczynach, w tym także jego otoczenia, oraz
dokończenie budowy sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Palowicach, czy też pozyskanie środków
finansowych na kolejny etap rewitalizacji osiedla
familoków w Czerwionce.
Biorąc pod uwagę stan Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w dobie pandemii, możemy uznać, iż rok 2020
poza trudnymi doświadczeniami przyniósł nam również
wiele pożytków, które stały się znakiem tego czasu, nade
wszystko nieustannego budowania wartości. Dzięki nim
nasza Mała Ojczyzna pięknieje, rozwija się w sensie
społeczno-gospodarczym i stale zmienia swój wizerunek
z myślą o współczesnych i przyszłych pokoleniach.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski
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Gmina i Miasto
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - warunki naturalne
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w zachodniej części województwa śląskiego w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego
i Wyżyny Katowickiej.

CZERWIONKA-LESZCZYNY
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Pod względem geomorfologicznym obszar Gminy i Miasta w przeważającej części należy do Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej,
a jedynie góra Ramża wyznacza początek Wyżyny Śląskiej. Góra ta będąca najwyższym naturalnym wzniesieniem Płaskowyżu
Rybnickiego (325 m n.p.m.) położona jest między Czerwionką, Bełkiem a Dębieńskiem. Wzniesienie porośnięte jest ponad stuletnimi
bukami i stanowi dominantę krajobrazu gminy. W pobliżu szczytu znajduje się zautomatyzowana stacja meteorologiczna Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN.
Geologicznie obszar gminy jest położony w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują tu utwory karbonu,
triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Pośród nich dominujące znaczenie i największą miąższość mają utwory karbonu. Stąd też region
ten obfituje w bogactwa naturalne, do których należą głównie: węgiel kamienny, sól kamienna zalegająca w trójkącie Orzesze - Żory Czerwionka oraz piasek budowlany występujący w rejonie sołectw Szczejkowice i Palowice.
W rejonie środkowym i północno-wschodnim występują grunty III i IV klasy bonitacji, a sporadycznie V klasy, stanowiące kompleksy
pszenne, żytnie bardzo dobre i żytnie dobre. Natomiast rejon południowo-zachodni to gleby IV i V klasy bonitacji, a nawet
VI, stanowiące kompleksy żytnie i żytnie bardzo dobre.
Dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa prowadzonego metodami ekologicznymi stwarzają wpływy lasów Puszczy Pszczyńskiej.
Gmina Czerwionka-Leszczyny położona jest w dorzeczu Odry, a jej główna rzeka – Bierawka -prawy dopływ Odry- bierze swój
początek w sąsiednim mieście Orzeszu. Innymi znaczącymi zbiornikami wodnymi gminy są stawy Łanuch i Garbocz w dolinie Jesionki,
które posiadają nieprzeciętne walory krajobrazowe. Sąsiaduje z nimi zespół śródleśnych, niewielkich Stawów Łańcuchowych. Dawniej,
każdy z 10 stawów nosił gwarową nazwę: Żabiok, Koliok, Pyczok, Węglornik itp. Niestety dziś niektóre ze zbiorników wodnych zostały
w całości zarośnięte. Tutejsze trzcinowiska, szuwary i zarośla są dziś ostoją ptactwa wodnego. Można tam obserwować m.in. bociana
czarnego, czaplę siwą, zimorodka, błotniaka stawowego,
perkoza dwuczubego, łabędzia niemego oraz kilka gatunków
kaczek.
Do najsilniejszych atutów gminy należy wysokie jej zalesienie.
W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany
sosnowe i lasy mieszane zajmujące siedliska po cenniejszych
lasach liściastych wyniszczonych na przestrzeni ostatnich kilku
wieków. W trudniej dostępnych kompleksach leśnych po dziś
dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pamiątką dawnej
Puszczy Śląskiej.
Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie
Doły w okolicy Książenic, gdzie zachowało się najliczniejsze
w województwie śląskim skupisko pomnikowych buków
pospolitych w wieku ponad 100 lat. Przeprowadzone tu badania
botaniczne wykazały istnienie stanowisk 13 gatunków prawnie
chronionych, m.in. pierwiosnki wyniosłej, storczyka
szerokolistnego, konwalii majowej, marzanki wonnej.
Ciekawostkę stanowi zaś zwarty drzewostan daglezjowy.
Długa jest również lista żyjących tu zwierząt objętych ochroną
gatunkową.
Do ochrony w randze rezerwatu przyrody w gminie kwalifikuje
się również niewielki kompleks lasów łęgowych, położonych na
granicy gminy Czerwionka-Leszczyny i miasta Knurów.
W podgórskim łęgu jesionowym ma tam swoje stanowisko
rzadka i chroniona roślina - ciemiężyca zielona.
Na terenie Czerwionki-Leszczyn, w jej południowej i zachodniej
części, zlokalizowane są także tereny Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,
powstałego w 1993 roku.(*)
Mapa województwa śląskiego – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Źródło: opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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Demografia
Demografia opracowywana przez Główny Urząd Statystyczny 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 liczba osób zamieszkujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła
41 909. Stan miejskiej ludności naszej gminy stanowił aż 66,54%, wobec czego 33,46% mieszkańców zamieszkiwało tereny wiejskie.
Podobnie jak w latach poprzednich, wśród mieszkańców dominowała płeć żeńska (21 381 kobiet oraz 20 528 mężczyzn), a zatem
51% ogółu ludności naszej gminy stanowiły kobiety. Współczynnik feminizacji wynosił 104. Warto podkreślić, że struktura płci ludności
jest zbliżona do struktur obserwowanych w województwie śląskim oraz w kraju. Według aktualnych danych dotyczących ruchu
naturalnego w naszej gminie w 2020 roku urodziło się 433 mieszkańców, a zmarło 571 osób. Przyrost naturalny był zatem ujemny i
wyniósł -138 (wskaźnik na 1000 ludności -3,3).
Pod względem struktury wieku mieszkańców naszej gminy w 2020 roku, aż 60,49 % mieszkańców było w wieku produkcyjnym
(25 352 osób), 19,37 % mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (8 117 osób) i 20,14 % w wieku poprodukcyjnym (8 440 osób).
Należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do średniej dla województwa i dla całego kraju statystyki te wypadają korzystnie.
Na podstawie danych opublikowanych przez GUS wynika, że w całej Polsce obserwowany jest stały spadek ludności. Zmiany
w zakresie populacji widoczne są także w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (Wykres nr 1, Wykres nr 2 i Wykres nr 3).

Wykres nr 1. Ludność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2017-2020.

Ludność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według płci
20528
20657
20718
20720

Mężczyźni

21381
21464
21475
21450

Kobiety

2020

2019

2018

2017

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykres nr 2. Ludność miasta Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2017-2020.

Ludność miasta Czerwionka-Leszczyny według płci
13669
Mężczyźni

13804
13872
13915
14219

Kobiety

2020

2019

2018

2017

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Wykres nr 3. Ludność gminy Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2017-2020.

Ludność gminy Czerwionka-Leszczyny według płci
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6853
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Mężczyźni
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7134
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7036
2020

2019

2018
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres nr 4. Struktura płci wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku.
Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn według płci

Kobiety
51%

Mężczyźni
49%

Kobiety
■ Mężczyźni

Mężczyźni
■ Kobiety

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców w 2020 roku

19,37 %

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (8 117 osób do 17 roku życia)

60,49 %

mieszkańców w wieku produkcyjnym (25 352 osób – mężczyźni do 64 roku życia, kobiety do 59 roku życia)

20,14 %

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (8 440 osób)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Tabela nr 1. Mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według grup wiekowych
wiek

2017

2018

2019

2020

0-4

2298

2285

2319

2269

5-9

2488

2442

2286

2313

10-14

2044

2171

2306

2397

15-19

1956

1891

1882

1888

20-24

2387

2311

2186

2073

25-29

3177

2980

2833

2666

30-34

3674

3625

3508

3380

35-39

3256

3380

3465

3530

40-44

2754

2795

2902

3021

45-49

2666

2681

2692

2660

50-54

2941

2844

2715

2668

55-59

3359

3259

3216

3038

60-64

2770

2968

3054

3183

65-69

2130

2175

2256

2307

70-74

1317

1327

1440

1588

75-79

1351

1379

1309

1178

80-84

956

966

986

967

85 i więcej

646

714

766

783

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ruch naturalny w 2020 roku

433 żywych urodzeń
571 zgonów
Przyrost naturalny: -138
(-3,3 na 1000 ludności)
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Mieszkańcy według miejsca zamieszkania w 2020 roku

mieszkańcy obszarów miejskich 66,54%
mieszkańcy obszarów wiejskich:33,46%
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela nr 2. Mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według płci, na tle województwa i kraju.
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny

Województwo
śląskie

Polska

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Ludność ogółem

42 170

42 193

42 121

41 909

4 492 330

38 265 013

Mężczyźni

20 720

20 718

20 657

20 528

2 163 440

18 502 241

Rok

%
Kobiety
%

49,10
21 450

49,10
21 475

50,90

50,90

49,00
21 464

49,00

48,20

21 381

51,00

2 328 890

51,00

48,40
19 762 772

51,80

51,60

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela nr 3. Ludność według miejsca zamieszkania.
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny
Rok
Obszar miejski
%
Obszar wiejski
%

Województwo
śląskie

Polska

2017

2018

2019

2020

2020

2020

28 329

28 266

26 506

27 888

3 434 528

22 905 095

67,20
13 841
32,80

67,00
13 927
33,00

66,16
13 557

66,54
14 021

33,84

33,46

76,45
1 057 802
23,55

59,90
15 359 918
40,10

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Tabela nr 4. Ruch naturalny ludności.
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny

Województwo
śląskie

Polska

Rok

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Urodzenia
żywe

488

444

446

433

38 151

355 309

na 1000
ludności
Zgony

11,58

10,53

413
na 1000
ludności

Przyrost
naturalny
na 1000
ludności

420
9,80

10,58
463

9,96

75

24
1,78

571

10,98
-17

0,57

10,29

60 054

13,57
-138

-0,40

8,50

-3,30

9,30
477 355

13,30
-21 903

12,40
-122 046

-4,90

-3,20

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Tabela nr 5. Ekonomiczne grupy wiekowe ludności.
Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny

Polska

Rok

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Wiek
przedprodukcyjny

7 954

8 018

8 054

8 117

772 524

6 953 639

%
Wiek
produkcyjny*

18,90
26 412

%
Wiek
poprodukcyjny

62,60
7 804

%

18,50

19,00
26 126
61,90
8 049
19,10

19,12
25 771

19,37
25 352

61,18
8 296

60,49
8 440

19,70

*18-64 lata mężczyźni, 18-59 kobiety

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Województwo
śląskie

20,14

17,2
2 653 110
59,10
1 066 696
23,70

18,20
22 771 440
59,50
8 539 934
22,30
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Ludność na podstawie Rejestru mieszkańców i ewidencji ludności
Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz
w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie
z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych
w Ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 510) podstawowych danych
identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.
Zgodnie z prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rejestrem mieszkańców w 2020 roku
zameldowanych na pobyt stały w naszej gminie i mieście było 39 787 osób, w tym na terenie miasta 26 222 osób (65,91%),
a w sołectwach naszej gminy 13 565 osób (34,09%). Do tej liczby należy również dodać jako mieszkańców naszej jednostki osoby
zameldowane w niej na pobyt czasowy, których w 2020 roku było 641, w tym na terenie miasta 450 osób (70,2 %), a na terenach
wiejskich 191 osób (29,8 %).
Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca
pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Natomiast
pobyt stały to zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Wśród osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zdecydowaną większość stanowią
kobiety: odpowiednio – w mieście 13 492 oraz w sołectwach – 6 976 kobiet. W przypadku osób zameldowanych na pobyt czasowy
sytuacja kształtuje się inaczej tzn. wśród 641 osób przebywających czasowo na terenie naszej jednostki, 284 to kobiety (44,30%),
natomiast aż 357 osób to mężczyźni (czyli 55,70% ogółu). Średni wiek osób zamieszkujących naszą gminę to 43,2 lata (dla porównania
w roku poprzednim średni wiek wynosił 42,9 lat). Co ciekawe, wśród mieszkańców naszej gminy jest 9 osób, które ukończyły 100 lat,
i aż 268 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Najstarsza mieszkanka naszej gminy liczy aktualnie 107 lat.
Na przestrzeni lat 2017-2020 odnotowuje się stały spadek ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie naszej jednostki
administracyjnej, nastąpił również spadek liczby osób zameldowanych na pobyt czasowy.
Warto również dodać, że do naszej gminy przybywa wielu obcokrajowców. Na koniec 2020 roku, liczba cudzoziemców w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny wynosiła 127 osób, wśród których 69,29% osób zamieszkiwało teren miasta, a 30,71% tereny
wiejskie. Pod kątem narodowości najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy.
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Tabela nr 6. Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zameldowanych na pobyt stały z podziałem
na dzielnice, osiedle i sołectwa – dane na dzień 31.12.2020 r.
Dzielnice, osiedle i sołectwa

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba mieszkańców

Dzielnica Leszczyny Osiedle

4 362

3 974

8 336

Dzielnica Leszczyny Stare

1 211

1 159

2 370

Dzielnica Czerwionka Centrum

2 162

2 034

4 196

Dzielnica Czerwionka Karolinka

1 546

1 528

3 074

202

213

415

Dzielnica Czuchów

1 958

1 837

3 795

Dzielnica Dębieńsko

2 051

1 985

4 036

13 492

12 730

26 222

Sołectwo Bełk

1 749

1 670

3 419

Sołectwo Książenice

1 380

1 342

2 722

Sołectwo Palowice

778

735

1 513

Sołectwo Przegędza

862

823

1 685

Sołectwo Stanowice

1303

1 191

2 494

Sołectwo Szczejkowice

904

828

1 732

6 976

6 589

13 565

20 468

19 319

39 787

Osiedle Malenie

Razem miasto

Razem gmina
ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO

Tabela nr 7. Mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zameldowani w 2020 roku na pobyt czasowy z podziałem
na miasto i sołectwa- dane na dzień 31.12.2020 r.
Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba mieszkańców

Czerwionka-Leszczyny

197

253

450

Sołectwo Bełk

30

42

72

Sołectwo Książenice

21

15

36

Sołectwo Palowice

10

19

29

Sołectwo Przegędza

6

5

11

Sołectwo Stanowice

12

10

22

Sołectwo Szczejkowice

8

13

21

Razem gmina

87

104

191

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO

284

357

641
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Tabela nr 8. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały z podziałem na dzielnice, osiedle i sołectwa
na przestrzeni lat 2017-2020.
Dzielnice, osiedle i sołectwa

2017

2018

2019

2020

Dzielnica Leszczyny Osiedle

8 757

8 678

8 490

8 336

Dzielnica Leszczyny Stare

2 303

2 302

2 334

2 370

Dzielnica Czerwionka Centrum

4 494

4 389

4 334

4 196

Dzielnica Czerwionka Karolinka

3 198

3 154

3 115

3 074

417

414

424

415

Dzielnica Czuchów

3 864

3 866

3 808

3 795

Dzielnica Dębieńsko

3 912

3 977

4 001

4 036

26 945

26 780

26 506

26 222

Sołectwo Bełk

3 449

3 452

3 453

3 419

Sołectwo Książenice

2 675

2 726

2 734

2 722

Sołectwo Palowice

1 501

1 505

1 490

1 513

Sołectwo Przegędza

1 682

1 667

1 684

1 685

Sołectwo Stanowice

2 391

2 413

2 471

2 494

Sołectwo Szczejkowice

1 719

1 719

1 725

1 732

13 417

13 482

13 557

13 565

40 362

40 262

40 063

39 787

Osiedle Malenie

Razem miasto

Razem gmina
ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO

Tabela nr 9. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały według płci.
2017

2018

2019

2020

Liczba ogólna

40 362

40 262

40 063

39 787

Kobiety

20 676

20 666

20 589

20 468

Mężczyźni

19 686

19 596

19 474

19 319
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Finanse Gminy
Rok 2020 zdecydowanie różnił się od lat poprzednich. Podejmowanie decyzji zostało obarczone bowiem dodatkowym
ryzykiem wynikającym z panującej epidemii i skutkami gospodarczymi jakie mogła wywołać. Stabilna sytuacja finansowa
na koniec 2019 roku, bieżąca analiza realizacji budżetu oraz otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki, umożliwiły realizację zaplanowanych wcześniej zadań.

Budżet Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku

Rok 2020 zakończył się wykonaniem dochodów w kwocie 222.453.976,76 zł i wydatków w kwocie 215.399.281,09 zł.

Plan /
Wykonanie [zł]

%

Dochody budżetu Gminy i Miasta

234 953 324,60
222 453 976,76

94,7%

- dochody bieżące

200 759 647,95
199 997 210,07

99,6%

- dochody majątkowe

34 193 676,65
22 456 766,69

65,7%

Wydatki budżetu Gminy i Miasta

237 834 467,76
215 399 281,09

90,6%

- wydatki bieżące

200 333 034,40
183 715 859,45

91,7%

- wydatki majątkowe

37 501 433,36
31 683 421,64

84,5%

Wyszczególnienie
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Przychody wykonane zostały w kwocie 19 145 751,08 zł, a rozchody wynikające ze 100% realizacji planu wyniosły 4 000 000,00 zł.

Plan /
Wykonanie [zł]

%

6 881 143,16
19 145 751,08

278,2%

6 000 000,00
6 000 000,00

100,0%

4 000 000,00
4 000 000,00

100,0%

61 261,37
61 261,37

100,0%

- wolne środki
pieniężne

819 881,79
13 084 489,71

1595,9%

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%

Wyszczególnienie
Przychody ogółem
z tego:
- papiery wartościowe
(obligacje)
w tym:
- na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów
wartościowych (obligacji)
- niewykorzystane
środki pieniężne

Efektem realizacji budżetu było uzyskanie na koniec 2020 roku nadwyżki w kwocie 7 054 695,67 zł zamiast planowanego deficytu
w kwocie 2 881 143,16 zł oraz nadwyżki operacyjnej w kwocie 16 281 350,62 zł.

Wykonanie dochodów w 2020 roku

dochody własne;
92 138 942,60 zł

dotacje z budżetu
państwa;
66 249 340,45 zł

pozostałe dochody
(inne źródła);
6 755 304,62 zł

subwencja ogólna;
42 627 684,00 zł

środki unijne;
14 682 705,09 zł
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Wykonanie wydatków w 2020 roku
kultura fizyczna i turystyka;
4 563 941,64 zł

pomoc społeczna, rodzina i zadania
w zakresie polityki społecznej;
71 312 142,86 zł

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego;
4 196 896,00 zł

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
31 201 205,09 zł

pozostałe;
507 171,28 zł
transport i łączność
11 750 461,84 zł
ochrona zdrowia 337 322,86 zł
oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
62 982 044,23 zł

gospodarka mieszkaniowa
13 236 210,65 zł

działalność usługowa
774 842,24 zł
administracja publiczna
12 472 741,42 zł
bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
1 639 021,98 zł
obsługa długu publicznego
425 279,00 zł

Stan finansów Gminy
Dochody własne to podstawa finansowa gminy. Zaliczane do tej grupy między innymi: 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 2020 dochody własne zostały wykonane w kwocie 92.138.942,60 zł, w tym dochody z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych w kwocie 45.784.350,00 zł. W roku 2019 dochody te kształtowały się odpowiednio w kwocie 88.200.568,00 zł
i 45.007.649,00 zł. Oznacza to wzrost dochodów własnych o 4,7%, a udziałów w podatku dochodowym o 1,7%.
O stanie finansów gminy świadczy także poziom jej zadłużenia. Według stanu na początek 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu
wyemitowanych papierów wartościowych wynosiło 21.000.000,00 zł, a według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło
23.000.000,00 zł.
Stosunek zadłużenia do dochodów ogółem podobnie jak w latach poprzednich uległ obniżeniu i wynosi 10,3%, a biorąc pod uwagę
liczbę mieszkańców gminy oznacza to zadłużenie w kwocie 578,08 zł na mieszkańca.
Zadłużenie na koniec roku wynikało z wyemitowanych w latach od 2013 do 2020 papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
Zgodnie z prognozami wykup tych obligacji zakończy się w roku 2028.
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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 propagowanie form służących zarówno
wskazywaniu przez mieszkańców zadań jak i angażowanie się w ich
realizację. Przejawami tej aktywności w dalszy ciągu w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny był fundusz sołecki i inicjatywy
lokalne.
Rozbudowany plac zabaw w Książenicach

Fundusz sołecki
Podstawę do wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego
w budżecie, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiła uchwała
Nr XLII/550/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z 28 marca 2014 roku.
Możliwości zrealizowania istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć
poprzez wykorzystanie środków funduszu docenili mieszkańcy we
wszystkich sześciu sołectwach. Przejawem tego było terminowe
złożenie w roku 2019 wniosków o realizację przedsięwzięć w ramach
budżetu roku 2020. W poszczególnych sołectwach zostały
zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Wykonanie
[zł]

Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

Bełk

Zakup wraz z montażem trzech
wiat przystankowych,
wykonanie prac brukarskich

37 696,00

Zakup ażurowych płyt
betonowych celem umocnienia
przydrożnego rowu przy
ul. Nad Potokiem

3 444,00

Doposażenie i remont placu
zabaw dla dzieci

34 195,19

Remont ogrodzenia cmentarza
komunalnego w Palowicach

17 696,10

Modernizacja budynku Klubu
Sportowego przy ul. Dębowej
w Palowicach

19 859,58

Przegędza

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

37 095,08

Stanowice

Uporządkowanie i utwardzenie
działki nr 172/56 przy
ul. Szkolnej w Stanowicach

37 390,38

Szczejkowice

Wykonanie oświetlenia
przy ul. Leśnej

37 696,10

Książenice

Palowice

Ogółem

Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Palowicach

225 072,43

Nowa droga śladowa w Przegędzy

Utwardzona działka w Stanowicach
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Inicjatywy lokalne
W 2020 roku jednym z przejawów aktywności społecznej były
inicjatywy lokalne. Pozwalają one przy zaangażowaniu mieszkańców
realizować ważne dla nich zadania. Złożone przez mieszkańców
bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowej
w roku 2019 wnioski podlegały ocenie zgodnie z postanowieniami
określonymi uchwałą Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku i zostały
zaplanowane do realizacji.
W ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku realizowane było jedno
zadanie. Inicjatywa wykonania „Wybiegu dla psów” została zgłoszona
przez Mieszkańców Leszczyn. Efektem było powstanie w Gminie
pierwszego wybiegu dla psów. Koszt realizacji tego zadania wyniósł
57 385,65 zł.
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Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzana jest zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami). Jest ona sporządzana corocznie.
Stan mienia komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanej dalej także Gminą, według ewidencji Wydziału Mienia
i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 4.248.611,00 m2 (łączna powierzchnia
Gminy wynosi około 115 km2).
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku miało miejsce zwiększenie stanu mienia poprzez: zakup, nieodpłatne
nabycie, komunalizację, wprowadzenie działek z podziału oraz dokonanie przeksięgowań i korekt.
W drodze aktu notarialnego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nabyła grunty o powierzchni 3 107,00 m², o wartości 140 245,00
zł. Nieodpłatnie przyjęto grunt od osób fizycznych o powierzchni 3 949,00 m², o wartości 165.590,63 zł. Nastąpiło również
wprowadzenie gruntów powstałych w wyniku podziałów nieruchomości o łącznej powierzchni 5 360,00 m² i wartości 11 082,93 zł.
Powstały też korekty gruntów w związku ze zmianą wartości i powierzchni (przybytek) o pow. 9,00 m², o wartości 33,32 zł.
W trybie art. 5 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego, Gmina nabyła grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 88 638,00 m²
i łącznej wartości 232 353,18 zł.
W następstwie sprzedaży nieruchomości gruntowych lub udziałów w nieruchomościach gruntowych oraz w związku
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawa własności nieruchomości
Gmina zbyła grunty o łącznej powierzchni 38 365,09 m² i wartości 218 577,14 zł. Wyksięgowano działki w związku z ich podziałem na
podstawie decyzji o łącznej powierzchni 5 400,00 m², o wartości 11 174,96 zł. Ponadto Gmina nieodpłatnie przekazała na rzecz
Powiatu Rybnickiego nieruchomości gruntowe z obrębu Czerwionki, Czuchowa i Dębieńska o łącznej powierzchni 7 720,00 m²
i wartości 22 184,77 zł.
W wyniku powyższych sprzedaży, likwidacji środków trwałych, nieodpłatnego przekazania oraz przeksięgowań i korekt powierzchnia
gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 4 330 367,00 m2.
Dodatkowo zawarto 4 umowy użyczenia, 6 aneksów do umów użyczenia, 19 umów najmu/dzierżawy oraz 19 aneksów do umów
najmu/dzierżawy.
Ustanowiono także odpłatną służebność przesyłu na działce 4734/220 na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej
i Restrukturyzacji SA, obręb Leszczyny zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2981/2020 z dnia 21 czerwca 2020 roku.
Szczegółowe informacje o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawarte są w załączniku do Zarządzenia Burmistrza
Nr 122/21 z dnia 22 marca 2021 roku dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny ( https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html ).

Dom Kultury w Czerwionce

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czerwionce
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Inwestycje
W związku z wystąpieniem stanu epidemii, podobnie jak w całym kraju także i w naszej gminie wystąpiły utrudnienia
w realizacji inwestycji, szczególnie tych, które w ubiegłym tj. 2020 roku miały dopiero się rozpocząć. Z tego względu zadanie,
które było realizowane już wcześniej kontynuowano, natomiast te które miały się dopiero rozpocząć zostały wstrzymane
a decyzja o rozpoczęciu ich realizacji nastąpiła po częściowym uspokojeniu sytuacji związanej z panującą pandemią.

Zadania inwestycyjne
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach
Zakres robót budowlanych w roku 2020 obejmował: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych i instalacji
c.o., wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie docieplenia ścian
i tynków zewnętrznych, kanalizacji deszczowej. Na zewnątrz budynku wykonano chodniki z kostki brukowej oraz schody terenowe.
W obiekcie wykonano również roboty wykończeniowe jak: okładziny ścian płytami, płytkowanie podłóg i sufity podwieszane, montaż
termicznej i akustycznej izolacji ścian i sufitów, podłogę sportową w sali gimnastycznej wraz z wymalowaniem linii poszczególnych
boisk sportowych, montaż wyposażenia sali gimnastycznej i pozostałych pomieszczeń.
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Zadanie realizowane było w latach 2016-2020, w tym roboty budowlane w latach 2019-2020. Łączny koszt inwestycji to 6 076 082,50
zł. Zadanie było finansowane z budżetu gminy oraz dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia
przedszkolne
Jak już wspomniano wcześniej z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego a później stanu epidemii rozpoczęcie realizacji
zadania, a wcześniej ogłoszenie przetargu oraz wybór wykonawcy zostały wstrzymane. W czwartym kwartale ogłoszono przetarg
i wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę w roku bieżącym tj. 2021 roku, a termin zakończenia i oddania inwestycji
do użytkowania przesunął się o rok.
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Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego
zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach
Inwestycja realizowana była w latach 2018-2020. Łączny koszt wyniósł ponad 13 mln zł.
Zadanie współfinansowane było ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu gminy.
Projekt objął prace wykonywane w budynku Zameczku pozostającego pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także
w jego otoczeniu.
Dzięki przeprowadzonym pracom restauratorskim nawiązano do pierwotnego kształtu Zameczku, wzorowanego na włoskich willach
renesansowych, wybudowanego w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku Konrada Bartelta, w miejscu
wcześniej istniejącego tutaj drewnianego dworu.
Zameczek uznawany był za jedną z najpiękniejszych budowli rezydencjalnych tamtych czasów na Śląsku. Projektanci dotarli do
archiwalnych zdjęć i w swoich planach dążyli do odtworzenia historycznego wyglądu obiektu. Neorenesansowa budowla miała
odzyskać dawny blask. Została więc odtworzona z najwyższą dbałością o jej pierwotny kształt i wygląd. W tym celu odtworzony został
pierwotnie istniejący taras. Przeprowadzono także kompleksowy remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych.
Zgodnie z zaleceniem wojewódzkiego konserwatora zabytków odtworzona została także zabytkowa klatka schodowa, podobnie jak
drzwi wewnętrzne, które po renowacji ponownie zamontowano jako zabytkowe elementy wyposażenia. We wnętrzu obiektu
zachowano również elementy odkrytych wielobarwnych polichromii.
W odniesieniu do budynku Zameczku prace remontowe objęły między innymi wymianę stropów z drewnianych na stalowo-żelbetowe,
przebudowę ścian wewnętrznych, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń, wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz obiektu, budowę
platformy dla osób niepełnosprawnych przy zewnętrznym tarasie, naprawę i wymianę tynków, wymianę stolarki okiennej, wymianę
wszystkich instalacji wewnętrznych, w tym instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz realizację nowej
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą.
Przeprowadzono również naprawę i konserwację więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego w niższej części obiektu.
Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Co warte podkreślenia, zadanie zostało zrealizowane przez firmę, specjalizującą się w pracach konserwatorskich, remontach,
modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Firma posiadała doświadczenie w wykonywaniu prac konserwatorskich
wykonywanych między innymi w warszawskich Łazienkach, Belwederze, czy Zamku w Pszczynie.
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Bardzo ważną częścią zrealizowanej inwestycji było także zagospodarowanie parku przy Zameczku, stanowiącego teren dawnego
zespołu dworsko-parkowego. Obiekt otoczony jest starodrzewiem, który poddano pielęgnacyjnej przycince. Postarano się także
o nowe założenie ogrodowe obejmujące trawniki oraz rabaty kwiatowe i krzewy. Wykonano scenę „pod chmurką” wraz z ławeczkami
oraz wydzielono nowe ścieżki pieszo-jezdne. Na terenie założenia parkowo-ogrodowego znajduje się także zegar słoneczny. Dla
najmłodszych przygotowano nowy plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, za którą znajduje się tor do jazdy na rolkach, hulajnodze
i wrotkach. Jest także boisko, które dzięki zainstalowanej instalacji mrożeniowej, zimą będzie pełniło funkcję lodowiska. Powstała także
siłownia zewnętrzna oraz miejsca do ćwiczeń „street workout”. Całość uzupełnia dodatkowa infrastruktura – toalety oraz parking.
Projektem objęto również teren przy stawie, gdzie powstały miejsca do wypoczynku - stoliki z krzesłami, grille oraz taras z betonowymi
leżakami.

Cel inwestycji jakim było utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej na terenie Gminy i Miasta oraz
przywrócenie dawnego blasku neorenesansowemu zabytkowi został w pełni osiągnięty.
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Inwestycje w obszarze drogownictwa
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg – Fundusz Dróg Samorządowych, w roku 2020 zrealizowano przebudowę
ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 782 148,37 zł, z czego dofinansowanie z FDS wyniosło
430 187,55 zł.
Przebudowa została zrealizowana w ramach dofinansowania budżetu gminy. Obejmowała rozbiórkę starej nawierzchni, budowę
422,00 mb kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni rozbieralnej z betonitów drogowych na odcinku o długości
423,00 mb oraz zabudowę nowych znaków drogowych i elementów uspokojenia ruchu.

ul. Strzelczyka w Dębieńsku
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W ramach wydatków związanych z oświetleniem dróg i chodników zrealizowano między innymi budowę oświetlenia ulicznego w pasie
drogowym ul. Leśnej w Szczejkowicach za kwotę 116 978,36 zł. W ramach realizacji zadania utworzono 27 dodatkowych punktów
świetlnych.

ul. Leśna w Szczejkowicach

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego została zrealizowana budowa 366,25 mb chodnika wraz
z 311,00 mb kanalizacji deszczowej w ciągu DW 924 przy ul. Gliwickiej w Czuchowie za kwotę 688 492,90 zł.

ul. Gliwicka w Czuchowie
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W roku 2020 zrealizowano kolejny etap przebudowy ul. Kałuży w Dębieńsku za kwotę 87 221,42 zł.
Przebudowa obejmowała wykonanie koryta i nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem poboczy ażurowymi płytami betonowymi
na długości120 mb oraz zabudowę oznakowania pionowego

W ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r. w parku przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny zostało zrealizowane zadanie pt. „Wybieg
dla psów”. Wybieg dla psów jest obiektem ogólnodostępnym pozwalającym na aktywne i bezpieczne wyprowadzanie psów. Koszt
realizacji inicjatywy lokalnej (poniesiony przez Gminę i Grupę Inicjatywną) wyniósł 57 385,65 zł.

Wybieg dla psów w Leszczynach
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Kultura, sport i rekreacja
W 2020 roku kluczowy wpływ na działalność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze kultury, sportu i rekreacji
miała pandemia koronawirusa. Wprowadzane przez rząd i resort zdrowia obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w sposób
diametralny ograniczyły lub zawiesiły funkcjonowanie placówek kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym także grup
artystycznych, kół zainteresowań i klubów. Z przyczyn obiektywnych oferta programowa została zredukowana. W miarę
możliwości realizowano ją w ograniczonym zakresie i formach dostosowanych do reżimu epidemicznego.

Miejski Ośrodek Kultury
W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach w 2020 roku działało dziesięć placówek:

•

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

•

Centrum Informacji Turystycznej i Izba Tradycji

•

Dom Kultury w Czerwionce

•

Dom Kultury w Leszczynach

•

Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach

•

Świetlica Dzieci i Młodzieży w Czuchowie

•

Świetlica w Bełku

•

Świetlica w Dębieńsku

•

Świetlica w Palowicach

•

Świetlica w Stanowicach.

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, że działania poszczególnych placówek Miejskiego Ośrodka Kultury
w 2020 roku zostały skoncentrowane i przeniesione do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, gdzie prowadzono je w sposób tradycyjny
(z udziałem publiczności) w okresie przed pandemią oraz w czasie częściowego zniesienia ograniczeń (50% obłożenia sali
widowiskowej), a także internetowo (on-line) w formie audycji live stream i emisji nagranych wcześniej programów.
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w 2020 roku następujące wydarzenia kulturalne: koncerty w sali widowiskowej CKE (20), seanse
filmowe dla dzieci (4), seanse kina plenerowego dla dorosłych (2), obchody Święta SzIaku Zabytków Techniki „Industriada”, spektakle
teatralne dla dzieci (4), konkursy (2), Ferie z MOK-iem, Wakacje z MOK-iem, Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej
i Społecznej „Kino Szkoła”, letni obóz taneczny dla Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytm” w Chrustach oraz internetowe transmisje
koncertów i programów. Wśród nich:
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„Poniedziałkowe próby w CKE” (10) – cykl programów, w których artyści na żywo prezentowali swoją twórczość oraz odpowiadali
na pytania prowadzącego i widzów. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: „Kapela z Naszego Miasteczka”, Kasia i Claudia
Chwołka, kabaret „Kałasznikof” z Rybnika, zespoły „Popiół”, „The October Leaves”, „Muzykanty”, „Trojoki” oraz Ireneusz Krosny,
Grzegorz Poloczek i Piotr Kupicha;
„Znane i nieznane” (20) – cykl filmów dokumentalnych o szeroko rozumianych walorach miejscowości współtworzących Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny. W każdym przedstawiono historię poszczególnych sołectw i dzielnic, zaprezentowano najciekawsze
miejsca, a także przypomniano legendy i opowieści z nimi związane;
Internetowe lekcje śpiewu i gry na instrumentach (46);
„Pasjonaci” (4) – cykl programów o ludziach z pasją działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz okolic.
Celem programu było przedstawianie i promowanie artystów, sportowców i hobbystów z różnych dziedzin życia, w tym kultury i sportu.
W 2020 roku w programie wystąpili: Mariusz Michalski zajmujący się tuningiem samochodów, Stowarzyszenie Motocross Klub
Czerwionka, Łukasz Kaczmarczyk z „Kabaretu Młodych Panów” oraz himalaista Jacek Czech;
Wirtualne spotkania w Izbie Tradycji przy Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach (2): Andrzejki oraz
Dzień Górnika, czyli Barbórka.
Ponadto MOK współorganizował z innymi placówkami oświaty i kultury przeglądy, festiwale, konkursy oraz imprezy okolicznościowe,
w tym I Wojewódzki Przegląd Taneczny, Konkurs Recytatorski „Mały OKR”, koncert półroczny Stowarzyszenia ArtystycznoMuzycznego w Czerwionce-Leszczynach, Narodowe Czytanie on-line, a także uroczystości związane z obchodami Dnia Babci
i Dziadka.
Udostępniono również sale w CKE na organizację spektakli teatralnych i widowisk, koncertów dla dzieci i młodzieży (8). W 2020 roku
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach miał w swojej ofercie także różne formy działań artystycznych, w tym zespołów
zainteresowań, kół, klubów, sekcji oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Propozycje MOK dla dzieci i młodzieży dotyczyły m. in. udziału w zajęciach zespołów
tanecznych „Rytm” (5 grup) i „Zygzak” (3 grupy), zespołu teatralnego „Teatrzyk na patyku”, zespołów muzycznych „Światło” i „Małe
Światło”, grup plastycznych (3), ceramiki (2), Akademii Młodego Odkrywcy (2), Kreatywnej Warsztatowni „Zrób to sam” (1), rysunku
i kompozycji (1). Osobom dorosłym oferowano udział w zajęciach zespołów muzycznych – „Ale Babki”, „Leszczyny”, „Książeniczanki”,
„Karolinki”, „Kapela z Naszego Miasteczka” oraz w zajęciach Klubu Kultury Japońskiej.
W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach realizował również swoją działalność wydawniczą poprzez
czasopismo społeczno-kulturalne „Kurier” ukazujące się od 30 lat. Tradycyjnie na jego łamach poruszano tematy związane
z funkcjonowaniem samorządu i życiem lokalnej społeczności, ale też publikowane szereg informacji i materiałów dotyczących
bieżącej sytuacji epidemicznej, reżimu sanitarnego oraz zasad bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa.

Koncert zespołu Ale Babki - „Na kobiecą nutę”

*

Święto Szlaków Zabytków Techniki - Industriada

Noworoczna Gala - „Koncert Wiedeński”

Spektakl operetkowy - „Noc w Wenecji”
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Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako instytucja kultury. Obejmuje swym zakresem
Bibliotekę Centralną w dzielnicy Czerwionka i 8 Filii Bibliotecznych w dzielnicach: Leszczyny, Dębieńsko i Czuchów oraz w sołectwach:
Bełk, Palowice, Przegędza, Książenice i Szczejkowice.
Misją Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych lokalnego środowiska. Zapewnienie użytkownikom dostępu do
informacji i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka poza udostępnieniem zbiorów prowadzi działalność
kulturalno-edukacyjną, organizuje spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne i lekcje biblioteczne.

Zbiory biblioteczne
Biblioteka gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne zarówno do Biblioteki Centralnej, jak i wszystkich filii bibliotecznych.
W Bibliotece użytkownik może wypożyczać zarówno książki tradycyjne, jak i audiobooki. W ostatnim roku dzięki programowi Instytutu
Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” odnotowuje się wzrost zainteresowania ofertą biblioteczną wśród najmłodszych
użytkowników. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zapisało się do biblioteki, otrzymało w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Założeniem programu jest promocja biblioteki, a także literatury dziecięcej. Udział Biblioteki
w kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w znaczący sposób wpłynął na zainteresowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
ofertą biblioteczną dla najmłodszych.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach w 2020 roku zakupiła z dotacji samorządowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 4484 woluminów za 115 tys. zł, przy czym 908 woluminów obejmowało literaturę dla dzieci, 2982 – literaturę dla
dorosłych, 594 – literaturę popularno-naukową.
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Wydarzenia
Duży wpływ na działalność Biblioteki miała epidemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia działalności bibliotecznej. Od 12 marca
2020 roku decyzją Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski nastąpiło czasowe zamknięcie Bibliotek, a ponadto zawieszona została
organizacja spotkań autorskich oraz innych wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. Czasowe zamknięcie Biblioteki (66 dni
roboczych w ciągu roku Biblioteka była nieczynna) przełożyło się na spadek zarejestrowanych czytelników oraz na zmniejszoną liczbę
wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Ze względu na epidemię COVID-19 nie odbyło się większość z zaplanowanych spotkań autorskich i imprez kulturalnych. Przed
wybuchem epidemii w Bibliotece miało miejsce spotkanie autorskie ze swatką, autorką książki pt. „Jak znaleźć faceta i dobrze wyjść
za mąż” – Anną Guzior-Rutyną. W spotkaniu udział wzięły także dietetyk – Ewa Eljasińska, fotograf – Anna Bojda oraz wróżka
Cesaria. Przed wybuchem epidemii z okazji Światowego Dnia Kota oraz Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego, miały
miejsce imprezy czytelnicze dla najmłodszych, podczas których promowana była literatura popularnonaukowa dla dzieci. W marcu
2020 roku Biblioteka Publiczna była współorganizatorem z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Zespołem Szkół w CzerwionceLeszczynach koncertu zespołu muzycznego Wojciecha Ciuraja pn. „Iskry w popiele” poświęconego upamiętnieniu setnej rocznicy
wybuchu II Powstania Śląskiego. Koncert skierowany był do młodzieży Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Biblioteka Publiczna wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję
Narodowego Czytania. W związku z epidemią COVID-19 Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w 2020 roku nie
odbyło się jak dotąd w sali widowiskowej w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym lecz zostało przeniesione do Internetu. Mieszkańcy
Czerwionki-Leszczyn, którzy wyrazili chęć uczestnictwa we wspólnym czytaniu „Balladyny” przesłali nagranie czytania fragmentu
lektury. Z przesłanych relacji powstał wyjątkowy projekt - film prezentujący wspólne czytanie mieszkańców i władz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Promocja czytelnictwa, książki i Biblioteki w 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19 miała miejsce przede wszystkim
w Internecie. Na stronie internetowej Biblioteki oraz na portalu społecznościowym facebook Biblioteka prezentowała nowości
biblioteczne oraz zachęcała użytkowników do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Ponadto, nowości wydawnicze dostępne
w Bibliotece prezentowane były na łamach czasopisma IRG, w stałej rubryce pt. „Bibliotekarki polecają. Nowości wydawnicze
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach”.

35

CZERWIONKA-LESZCZYNY | Raport o stanie Gminy i Miasta 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach posiada w trwałym zarządzie obiekty sportowo-rekreacyjne znajdujące
się na terenie Gminy. Są to:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kryta pływalnia w Czerwionce przy ul. 3-go Maja 36a
kąpielisko otwarte '' U GRZYBA'' w Czerwionce przy ul. Furgoła 78
stadion piłkarski w Czerwionce przy ul. Wolności 2a
stadion piłkarski w Leszczynach przy ul. Brzozowej 1
boisko piłkarskie w Bełku przy ul. Głównej 28
boisko piłkarskie w Palowicach przy ul. Dębowej
boisko piłkarskie w Stanowicach przy ul. 1-go Maja
boisko piłkarskie w Szczejkowicach przy ul. Gliwickiej
boisko piłkarskie w Czuchowie przy ul. Kopalnianej
boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Dębieńsku przy ul. Bełkowskiej
kompleks boisk ORLIK w Czerwionce przy ul. Kombatantów
kompleks boisk ORLIK w Leszczynach przy ul. Sportowej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach dysponuje wykwalifikowaną kadrą instruktorską, która gwarantuje
wysokiej jakości obsługę 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 w naszej gminie oraz zajęcia
szachowe i piłkarskie dla dzieci od 5 lat.
W roku 2020 MOSiR zorganizował m.in. następujące imprezy:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Półkolonie narciarskie w Istebnej
Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej
2 wycieczki zagraniczne oraz 5 wycieczek krajowych
Wycieczki rowerowe
Turnieje szachowe
Turnieje Piłki Nożnej
Szachowy skok z MOSiR-em w Szczyrku
Wieczorne granie na Orliku.

Turniej szachowy –wrzesień 2020
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Narciarskie półkolonie w Istebnej – styczeń 2020

Szachowy skok z MOSiR-em w Szczyrku – lipiec 2020

Turniej piłkarski na Orliku – wrzesień 2020
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Edukacja w Gminie
W 2020 roku, obejmującym lata szkolne 2019/2020 oraz 2020/2021, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny prowadziła łącznie
21 jednostek oświatowych, w tym 13 szkół podstawowych i 8 przedszkoli, dążąc do zapewnienia warunków nauczania na jak
najwyższym poziomie, poprzez zapewnienie uczniom możliwości kształcenia w nowoczesnych budynkach, nauczycieli
o wysokich kompetencjach, wspierając innowacyjne programy i rozwiązania. Na terenie Gminy funkcjonowały dwa
przedszkola niepubliczne: Prywatne Niepubliczne Przedszkole "KAROLINKA" oraz Chrześcijańskie Niepubliczne
Przedszkole „Genesis”.

Przedszkola
Wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach objętych zostało 1202 wychowanków, w oddziałach przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych 238 wychowanków a w przedszkolach niepublicznych łącznie 69 wychowanków,
w tym w Prywatnym Przedszkolu Niepublicznym „Karolinka” – 47 dzieci oraz 22 dzieci w Chrześcijańskim Niepublicznym Przedszkolu
Genesis.
Jednostka - nazwa

Liczba dzieci

Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek"

138

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima

175

Przedszkole Nr 11 im.

213

Przedszkole Nr 3

144

Przedszkole Nr 6 "Pod Jarzębiną"

188

Przedszkole Nr 7 "Skarbnikowa Willa"

97

Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały"

125

Przedszkole w Bełku "Bajkowy Ogród"

122

Razem:

1 202

Tabela nr 1. Liczba dzieci w publicznych przedszkolach gminnych, wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
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Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych
W 2020 roku, w pięciu szkołach sołeckich, w 10 oddziałach przedszkolnych opieką przedszkolną zostało objętych łącznie 238
wychowanków.
Liczba dzieci
– oddziały przedszkolne

Jednostka - nazwa
Szkoła Podstawowa w Książenicach

49

Szkoła Podstawowa w Palowicach

49

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

50

Szkoła Podstawowa w Stanowicach

41

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

49

Razem:

238

Tabela nr 2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy gminnych szkołach podstawowych,
wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Szkoły
W roku szkolnym 2020/2021 w klasach I-szych, w 13 gminnych szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 448 dzieci a w klasach
starszych kontynuowało 3102 uczniów.
Jednostka - nazwa

kl.I

kl.II

kl.III

kl.IV

kl.V

kl.VI

kl.VII

kl.VIII

Razem

Szkoła Podstawowa Nr 1

60

39

57

30

12

66

48

38

350

Szkoła Podstawowa Nr 3

74

73

69

81

21

124

116

63

621

Szkoła Podstawowa Nr 4

32

22

28

26

51

47

24

230

Szkoła Podstawowa Nr 5

56

47

59

50

23

78

67

39

419

Szkoła Podstawowa Nr 6

33

48

29

48

17

61

64

42

342

Szkoła Podstawowa Nr 7

30

21

28

17

-

32

35

27

190

Szkoła Podstawowa Nr 8

8

27

22

20

14

32

23

19

165

Szkoła Podstawowa w Bełku

46

37

61

45

9

53

53

36

340

Szkoła Podstawowa w Książenicach

26

24

32

17

14

42

27

35

217

Szkoła Podstawowa w Palowicach

19

18

14

21

8

26

26

19

151

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

23

30

16

3

12

30

28

19

161

Szkoła Podstawowa w Stanowicach

21

34

29

16

15

46

40

25

226

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

20

12

19

12

9

29

24

13

138

Razem:

448

432

463

386

154

670

598

399

3 550

Tabela nr 3. Liczba uczniów w gminnych szkołach podstawowych, wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
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Oddziały integracyjne
W 2020 roku kontynuowana była działalność oddziałów integracyjnych w czterech gminnych jednostkach oświatowych,
2 przedszkolach i 2 szkołach tj. Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek”, Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima,
Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. Dwa oddziały integracyjne
klas I-szych zostały utworzone w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II. Łącznie w 2020 roku do 18 oddziałów integracyjnych
uczęszczało 343 uczniów i wychowanków, w tym 84 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jednostka - nazwa

Uczniowie

Oddziały

Przedszkole Nr 1
z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek"

100

5

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima

100

5

Szkoła Podstawowa Nr 1

112

6

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

31

2

343

18

Razem

Tabela nr 4. Liczba uczniów, liczba oddziałów integracyjnych, wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju.
W 2020 roku na podstawie art. 127 ust. 2 i ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910
z późn. zm.) nauczaniem indywidualnym zostało objętych 10 uczniów szkół podstawowych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 5
i ust. 6 ww. ustawy, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zostało objętych 11 dzieci.

Nauczyciele
Nad prawidłowym procesem kształcenia i wychowania uczniów oraz wychowanków czuwało łącznie 606 nauczycieli, zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. W tej liczbie: 11 nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela stażysty,
89 nauczycieli kontraktowych, 82 nauczycieli mianowanych, 418 nauczycieli dyplomowanych oraz 6 nauczycieli bez stopnia awansu
zawodowego.
n. bez stopnia awansu
1%

n. stażysta
2%
n. kontraktowy
15%
n. mianowany
13%

n. dyplomowany
69%

Wykres nr 1. Procentowy wskaźnik liczby nauczycieli z uwzględnieniem stopni
awansu zawodowego, wg stanu na dzień 30.09.2020 roku
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Baza dydaktyczna
W 2020 roku Gmina pozyskała dodatkowe wsparcie finansowe ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie
pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć edukacyjnych z fizyki, chemii, biologii i geografii dla Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach.

„Zielona Pracownia 2020”
W ramach realizacji zadania „Zielona Pracownia 2020” została utworzona kolejna już ekopracownia pn. „Zielona Pracownia w SP 3
w Czerwionce-Leszczynach-Nucleus”.

Pracownia „Nukleus” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach, została
współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Zdalna szkoła i „Zdalna szkoła+”
W 2020 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała dwa granty na zakupy komputerów w ramach Programu Operacyjnego
„Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Wsparciem objęci zostali uczniowie rodzin
wielodzietnych. W ramach środków pozyskanych z programu do uczniów trafiło 48 komputerów - grant „Zdalna szkoła”, oraz
58 komputerów - grant „Zdalna szkoła+”. 2 komputery sfinansowane zostały ze środków własnych gminy.

Program rządowego wsparcia dla nauczycieli
Gmina otrzymała także środki w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli; 500 zł. na naukę zdalną na dofinansowanie zakupu
sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Z dofinansowania do zakupu wyżej określonego sprzętu, skorzystało 273 z 310 uprawnionych do otrzymania dofinansowania
nauczycieli gminnych szkół podstawowych
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Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej. Realizatorem zadań pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Pomoc społeczna w szczególności polega na:

•

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń

•

pracy socjalnej

•

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

•

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

•

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

•

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W 2020 roku na realizację zadań własnych i zleconych wydatkowano środki finansowe w wysokości 70 802 298,14 zł, w tym:

42

•

zadania zlecone gminie - 61 630 622,82 zł

•

zadania własne gminy, na które otrzymano dotację celową - 2 219 534,61 zł

•

zadania własne gminy - 6 540 599,88 zł

•

zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 411 540,83 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Główne powody korzystania z pomocy społecznej w 2020 roku:
Powód

Liczba środowisk

Ubóstwo

386

Niepełnosprawność

127

Bezrobocie

253

Długotrwała lub ciężka choroba

106

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego

69

Bezdomność

54

Potrzeba ochrony macierzyństwa

37

Alkoholizm

17

Trudności w przystosowaniu po wyjściu z zakładu karnego

15

Przemoc w rodzinie

13

Zdarzenie losowe

15

Narkomania

3
Świadczenia pieniężne
Środki wydatkowane
w 2020 roku
[zł]

Liczba rodzin, które
skorzystały ze
świadczenia w 2020 roku

Zasiłki stałe

666 434,60

133

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
– dotacja celowa

54 706,39

111

Zasiłek okresowy – dotacja celowa

566 486,02

262

Zasiłek celowy i pomoc w naturze,
w tym:

353 340,82

360

- zasiłek celowy

182 589,67

181

- zasiłek celowy dla uczestników
projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

42 781,15

21

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub
żywności

75 370,00

137

- zasiłek celowy w wyniku zdarzenia
losowego

52 600,00

15

Rodzaj świadczenia
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Pomoc rzeczowa
Forma pomocy

Posiłki
Odwiedziny u jubilatów

Środki wydatkowane
w 2020 roku
[zł]

Liczba osób, które
skorzystały
z pomocy w 2020 roku

173 659,24

329

2 250,00

20

Prace społecznie użyteczne
Realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.
Na mocy ww. porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku kieruje bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy. Koszty wynagrodzeń dla zatrudnionych
w ramach prac społecznie użytecznych ponosi w 60% Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, natomiast 40% Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny.
W 2020 roku 44 osoby były objęte porozumieniem którego wartość wyniosła 32 453,50 zł w tym:

•

dotacja z PUP

17 749,74 zł

•

wydatki własne

14 703,76 zł.

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 zapobieganie wykluczeniu osób bezdomnych i ich degradacji społecznej i biologicznej oraz dążenie
do usamodzielnienia poprzez skierowanie na terapie odwykową osób uzależnionych od alkoholu a także działania związane
z aktywizacją zawodową). Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu naszej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje na mocy umowy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Schroniskiem im. Św. Brata Alberta w Przegędzy.
Z uwagi na brak możliwości pomocowej w formie schronienia dla kobiet na terenie naszej gminy, osoby te kieruje się do ośrodków
poza gminą. Podobna sytuacja dotyczy osób wymagających pomocy w formie schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi.
W 2020 roku 13 osób przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi i wydano środki w kwocie 172 809,62 zł. 46 mężczyzn
skorzystało ze schronienia w ramach dotacji udzielonej przez gminę podmiotowi zewnętrznemu - wydano środki w kwocie
298 761,00 zł.

Mieszkania chronione
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie
z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest
formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia
lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. W Gminie od 2019 roku w budynku przy ul. Młyńskiej
21A funkcjonuje 10 mieszkań chronionych treningowych, w których ogólna liczba miejsc wynosi 22. W roku 2020 w mieszkaniach
przebywało 18 osób.
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Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu,
osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Osoby wymagające całodobowej opieki, w razie niemożności
zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, kierowane są do domów pomocy społecznej. Liczba
osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2020 roku wyniosła 34, a wydatki z tym związane wyniosły 1 014 752,01 zł.

Pomoc osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie
usług opiekuńczych było realizowane wśród osób starszych, niepełnosprawnych oraz obłożnie chorych. Do głównych przyczyn
udzielenia pomocy w postaci usług opiekuńczych należy przede wszystkim zaliczyć: niepełnosprawność podeszły wiek, długotrwałą
chorobę, brak możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny.
Wydatki:

215 548,66 zł

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi: 48

Inne świadczenia
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wykonuje
w szczególności w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka – świadczenie rodzicielskie, ponadto świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze,
świadczenie „Dobry start”, świadczenie „Za życiem” oraz zasiłku dla opiekuna.

Liczba świadczeń
w roku 2020

Liczba dzieci uprawnionych
do świadczenia

Zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami

22 143

-

2 660 264,00

Zasiłek pielęgnacyjny

11 320

-

2 442 366,00

Świadczenie pielęgnacyjne

1 790

-

2 713 303,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

85

-

52 700,00

Zasiłek dla opiekuna

219

-

134 162,00

1 559

-

1 432 772,00

232

-

232 000,00

4

-

16 000,00

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

257

-

1 394 491,00

Świadczenie dobry start

-

5112

1 533 450,00

Świadczenie wychowawcze

-

7761

46 822 232,53

Rodzaj świadczenia

Świadczenie rodzicielskie
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Jednorazowe świadczenie
„Za Życiem”

Kwota wypłaconych
świadczeń [zł]
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Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatek ten
przeznaczony jest na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Aby skorzystać z takiej
pomocy, niezbędne jest spełnienie kryteriów dochodowych, a także powierzchniowych mieszkania lub domu. Osoba, której przysługuje
dodatek mieszkaniowy może również uzyskać dodatek energetyczny, pod warunkiem że jest ona stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania związane z przyznaniem pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w postaci:

•

stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna,

•

zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Rodzaj świadczenia

Liczba rodzin
korzystających ze
świadczenia

Liczba uczniów
korzystających ze
świadczeń

Wysokość wypłaconych
świadczeń w roku 2020
[zł]

Dodatki mieszkaniowe

308

-

538 847,77

Dodatki energetyczne

76

-

8 686,44

-

92

55 891,60

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Odwiedziny jubilatów
Podobnie jak w latach poprzednich w 2020 roku również odbyły się odwiedziny jubilatów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy
ukończyli 90,95,100 lub więcej lat. Podczas takich odwiedzin Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oprócz życzeń między
innymi wręczył szanownym jubilatom okolicznościowy dyplom wraz z koszem słodkich upominków i bukietem kwiatów. W związku
z pandemią odwiedziny miały nieco inny charakter, gdyż odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Odwiedzono 20 jubilatów, w tym dwóch 100-latków i jedną 107-latkę, będącą najstarszą mieszkanką Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
Spotkania takie odbywają się w domowym zaciszu w gronie najbliższych osób. O terminie odwiedzin należy poinformować Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zdjęcia z wizyty, po uprzednim wyrażeniu zgody, publikowane są na stronach
internetowych www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.opsczerwionka.pl

Interwencja Kryzysowa
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a tym samym zapobiegania
przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny
bez względy na posiadany dochód. W 2020 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zrealizowali
jedną interwencję kryzysową związaną z sytuacją losową, która miała miejsce w dzielnicy Czerwionka. W lutym 2020 roku w wyniku
pożaru przy ul. Hallera i ul. Wolności na zabytkowym osiedlu Familoków doszło do pożarów, w wyniku których łącznie ucierpiało
17 rodzin. W tej dramatycznej sytuacji podjęto interwencję kryzysową, która objęła rozeznanie potrzeb, udzielenie wsparcia
emocjonalnego, identyfikację osób wymagających szczególnej uwagi lub posiadających specyficzne trudności i potrzeby, stworzeniem
wspólnie z poszkodowanymi planu działania, wspieranie ich w kontaktach z instytucjami, pomoc w znalezieniu długoterminowego
wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwo w spotkaniach z rożnego rodzaju instytucjami i podmiotami. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach podjął także współpracę ze stowarzyszeniem Luxtorpeda w celu zorganizowania zbiórki
środków pieniężnych na rzecz poszkodowanych.
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Natomiast w ramach działań interwencyjnych wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie 2 kobiety z dziećmi skierowano
do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wodzisławiu Śląskim, a 3 kobiety wraz z dziećmi skierowano na pobyt w mieszkaniach
chronionych treningowych stanowiących zasób tutejszego Ośrodka Pomocy.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, uchwały Rady Miejskiej i nadanego Regulaminu Organizacyjnego. Do głównych działań Zespołu należy
usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w szczególności przemocy
w rodzinie, zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata
2016-2020 oraz tworzenie Grup Roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach. W roku 2020 w skład Grup Roboczych wchodzili przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi, a także
przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniali na rzecz
zgłoszonej rodziny lub osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe. Do głównych zadań Zespołu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie należy między innymi realizacja procedury „Niebieskiej Karty” którą w 2020 roku objętych zostało 120 rodzin.

Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej
W Punkcie Terenowym Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach działa Zespół ds. Organizowania Społeczności
Lokalnej (OSL), którego zadaniem jest praca ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Działania zespołu koordynuje Kierownik Działu Pomocy Społecznej.
Zespół ds. OSL zajmuje się aktualnie społecznością kategorialną jaką stanowią seniorzy powyżej 55 roku życia, m. in. poprzez
organizowanie grupy seniorów, tworzenie wspólnoty lokalnej seniorów głównie z dzielnicy Leszczyny, realizowanie projektów
socjalnych mających na celu wzmocnienie i odbudowę więzi rodzinnych, innych działań oraz rozwijanie różnych zainteresowań
i stymulowanie twórczego działaniach osób starszych.

Działania realizowane w roku 2020
"Z kopyta kulig rwie"
(styczeń)
"Starość (nie) radość"
(luty, marzec)
"Działania aktywizacyjne Seniorów
w dobie COVID-19"
(kwiecień-grudzień)
Projekt socjalny reintegracyjny „ Maseczki
założymy Bieszczady zwiedzimy”
(październik 2020)

Charakterystyka działania
Wyjazd integracyjny Seniorów z Zameczku
z ogniskiem do Wisły.
Przygotowania sztuki teatralnej celem jej premiery podczas
4 Rybnickiego Spotkania Teatralnego Seniorów.
Projekt jest przedsięwzięciem długofalowym. Zakłada szereg działań
aktywizacyjnych dla grupy 60+ (m.in. Założenie komunikatora do podtrzymania
wspólnych kontaktów, spotkania integracyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego
na wolnym powietrzu)
Maseczki założymy Bieszczady zwiedzimy” – aktywacja seniorów
w dobie covid-19.
Pokazanie możliwości spędzania wspólnie czasu. Kontakt telefoniczny trwający
od wielu miesięcy, nareszcie mógł się przeobrazić we wspólny wyjazd.
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Placówki wsparcia dziennego
Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny funkcjonują dwie placówki wsparcia dziennego: jedna w dzielnicy Leszczyny, druga
w dzielnicy Czerwionki. Znajdują się one w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy społecznej, a ich działalność skierowana jest
do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Działalność ta obejmuje współpracę z rodzicami lub opiekunami
dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. W ich siedzibach funkcjonują Kluby Młodzieżowe.
Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Placówki Wsparcia Dziennego w roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną w kraju realizowały swoje zadania również za pomocą
metod i technik porozumiewania się na odległość. Zrealizowano następujące zadania:

•

pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce

•

udział w zajęciach tematycznych obejmujących m.in. profilaktykę

•

organizacja czasu wolnego

•

kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem – realizacja planów pracy z rodziną

•

pomoc socjalna

•

współpraca z innymi specjalistami i instytucjami

•

kultywowanie i celebrowanie świąt okolicznościowych w placówkach

•

spotkania Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Ponadto wychowankowie wzięli udział w Gminnym konkursie profilaktycznym „Wybieram mądrze. Biorę- życie w swoje ręce!”
W roku 2020 z usług Placówek Wsparcie Dziennego skorzystało 142 dzieci i młodzieży.
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Spotkanie z Panem Dzielnicowym, który przeprowadził prelekcję na temat „Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży”
w okresie pandemi w Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka.

Festiwal kolorów zorganizowany
przez Placówkę Wsparcia Dziennego
w Leszczynach w ramach Programu
Profilaktycznego Pracy
z Rodzicami/Opiekunami
prawnymi Wychowanków
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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 jest dokumentem porządkującym rozwój lokalny.
Została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/622/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 roku.
Niniejszy dokument określa cele strategiczne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz następujący cel główny:
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.

Cel główny realizowany jest za pomocą celów strategicznych opartych na dwóch priorytetach: gospodarczym i społecznym. Cele
i priorytety ujęte w strategii wdrażane były przez wydziały Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jednostki organizacyjne
gminy oraz organizacje pozarządowe.
W ramach zadań powiązanych ze Strategią, w 2020 roku zakończono realizację projektu infrastrukturalnego pn. „Rewitalizacja
społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach”, a także budowę
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach. Ponadto utworzono wybieg dla psów na terenie parku przy
ul. Sportowej oraz doposażono place zabaw na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach
zakończyło modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Furgoła. Zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą.
gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach działań związanych z planowaniem przestrzennym przeprowadzono warsztaty
konsultacyjne z zaproszonymi mieszkańcami i przedstawicielami różnych grup z terenu opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Aktywny wkład w realizację Strategii ma także Biblioteka Publiczna, która w 2020 roku realizowała następujące działania: prowadzenie
koła zainteresowań „Szydełkowanie z pasją”, realizację spotkań autorskich z Anną Guzior-Rutyną, organizację imprezy czytelniczej
z okazji Światowego Dnia Kota, lekcji bibliotecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego, organizację koncertu
zespołu „Iskry w popiele”, a także udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” i Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza
Słowackiego.
Do osiągnięcia celów związanych z priorytetem społecznym przyczynił się także Miejski Ośrodek Kultury organizując imprezy
artystyczne w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym: Koncert Kolęd Chórów Parafialnych, cykl programów „Pasjonaci”, Ferie z MOK-iem,
Wakacje z MOK-iem, Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma”, plastyczny konkurs ekologiczny „Ocalić od
zapomnienia”, program edukacji medialnej „Kino szkoła”, Industriada, Nauka śpiewania pieśni, Nauka gry na instrumentach
klawiszowych, zajęcia zespołów zainteresowań i Amatorskiego Ruchu Artystycznego, a także Działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej zadbał o wzrost aktywności i podniesienie jakości życia realizując projekt „Nasza przyszłość
w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych”.
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Działania organizacji pozarządowych również wsparły realizację Strategii. W 2020 roku Śląski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Knurowie zrealizował projekt pn. „Paczki świąteczne dla samotnych
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Ponadto Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk wykonało projekt
szczegółowej inwentaryzacji „Wzgórza Lukasów” wraz z opracowaniem historii i inwentaryzacją neogotyckiej kaplicy i jej otoczenia
wraz ze starodrzewem oraz pracami porządkowymi wokół obiektu. Sportowe pasje i talenty rozwijały kluby sportowe oraz działania
stowarzyszeń: „Luxtorpeda” i Guardians Team.
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskuje środki zewnętrzne na realizację ważnych inwestycji. W 2020 roku pozyskano
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a także środków
krajowych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się pozyskać łącznie 6 412 473,00 zł. Środki te zostały
przeznaczone na realizację następujących zadań:

•

Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia
w Czerwionce-Leszczynach

•

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach

•

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza

•

Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne.

Ponadto ze środków zewnętrznych (budżetu państwa oraz unijnych) w 2020 roku realizowano następujące projekty:

•

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

•

Rewitalizacja społeczna i
w Czerwionce-Leszczynach

•

Zdalna Szkoła

•

Zdalna Szkoła +.

infrastrukturalna

poprzez

remont

zabytkowego

zameczku

i

jego

otoczenia

Podpisano także umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu
w Czerwionce-Leszczynach”.

Sala Gimnastyczna w Palowicach
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025, została
przyjęta Uchwałą Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku i jest jednym
z głównych lokalnych dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju gminy i sposoby ich realizacji.

Podstawą formalną do opracowania strategii jest Ustawa
o pomocy społecznej, która nakłada na samorząd lokalny
obowiązek wdrożenia strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Realizowana jest ona przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W ramach strategii
uwzględniono w szczególności zagadnienia pomocy
społecznej, integracji społecznej oraz zawodowej osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka, profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień oraz
innych zagadnień rzutujących na sytuację społeczną Gminy.

Strategię można określić jako:

•

dziedzinową – skupiającą się na problemach społecznych, ich genezie i następstwach

•

wielopodmiotową – której realizacja odbywa się poprzez łączenie wysiłków różnych podmiotów lokalnych, zaś efekty
wdrożenia odczuwane są i będą dla różnych grup społeczności lokalnej

•

zintegrowaną – łączącą działania w różnych sferach rozwoju lokalnego na rzecz poprawy sytuacji społecznej Gminy i Miasta

•

zrównoważoną – biorącą za cel długofalowość i trwałość rozwoju oraz opierającą się na zachowaniu wartości decydujących
o spójności społeczności lokalnej.

Wyżej wymieniona strategia realizowana jest sukcesywnie od 2016 roku. W związku z koniecznością ewaluacji stopnia realizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 dokonano analizy
poszczególnych obszarów tematycznych zawartych w strategii za rok 2020.
Zbadano następujące cele strategiczne:

•

kompetencje społeczne, zawodowe i cywilizacyjne mieszkańców umożliwiające rozwój osobisty, rozwój rodzin i realizację
karier zawodowych i ograniczające zjawisko bezrobocia

•

silne, pozytywne relacje łączące mieszkańców Gminy oraz solidarność społeczna podnosząca poziom bezpieczeństwa

•

dostępność na terenie Gminy udogodnień aktywizujących mieszkańców i umożliwiających im wykorzystanie posiadanych
zdolności.

Wyznaczenie celów strategicznych, powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych oraz
ograniczyć negatywne skutki społeczne.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny stanowi zatem podstawę do realizacji
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,
w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do integracji społecznej.
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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 2020 roku opracowano 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
o łącznej powierzchni 2967 ha /25,65 % gminy/. W 2020 r. prowadzono procedurę 4 projektów planów o łącznej powierzchni 868 ha
/7,5 % gminy/.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2020 roku realizowano kolejne etapy procedury uchwalania planu miejscowego dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1”,
obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko o powierzchni około 154 ha, rozpoczęte Uchwałą Nr XXXVI/407/17
Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach
Czuchów i Dębieńsko. Następnie plan ten został przyjęty Uchwałą Nr XXV/275/20 z dnia 30 października 2020 roku.
Kontynuowano także procedurę planistyczną dla obszaru w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko,
o powierzchni około 254 ha, rozpoczęte Uchwałą Nr LIV/593/18 z dnia 28 września 2018 roku.
Podjęto realizację uchwał:

•

Nr XIII/149/19 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego
„Ornontowice 1”, o powierzchni około 440 ha

•

Nr XIII/150/19 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk, o powierzchni około 20 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 2020 roku zakończono realizację jednego z podstawowych, kluczowych projektów
inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia
w Czerwionce-Leszczynach”. Celem przedsięwzięcia było efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, nadanie
„drugiej młodości” zabytkowemu zameczku, zainteresowanie historią miejsca, wspaniałym dziedzictwem historyczno-kulturowym oraz
stworzenie nowej, bogatej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców. Zakres prac obejmował m.in. remont
i przebudowę zabytkowego budynku zameczku, budowę budynku sanitarno-gospodarczego, zagospodarowanie terenu stanowiącego
teren dawnego zespołu dworsko-parkowego wraz z realizacją kilku obiektów o charakterze rekreacyjnym, a także powierzchni
służących aktywnemu wypoczynkowi oraz elementów małej architektury. W skład projektu wchodziła również budowa parkingu wraz
z zagospodarowaniem terenów przylegających. Siłownia, urządzenia „street workout” jak plac zabaw, zostały wpisane w okrąg
otoczony zielenią i kwiatami. Całość uzupełnia odpowiednia infrastruktura - toalety, dostęp do wody pitnej, zaplanowano również
miejsce do zamontowania choinki świątecznej. Jest także boisko, którego teren zimą zmienia się w lodowisko. Powstały także miejsca
do wypoczynku przy stawie obok zameczku - stoliki z krzesłami oraz betonowe leżaki.
Ponadto w ramach LPR-a realizowano projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych”
prowadząc klub seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie oraz udzielając pomocy psychologicznej i prawnej. Do Instytucji
Zarządzającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, złożono projekt pn. „Reintegracja i integracja stanowi
przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

54

PLANY, PROGRAMY I STRATEGIE

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 czerwca 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 niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jest
skierowany wyłącznie do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Koordynatorem programu jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, który realizuje go we współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi
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 ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. W roku 2020 z tej formy wsparcia nie skorzystało żadne
dziecko oraz uczeń.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na 2020 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XIV/160/19 z dnia
13 grudnia 2019 roku.
Realizacja programu zakładała:

•

podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na temat szkodliwości
stosowania substancji psychoaktywnych

•

ochronę dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi, w tym: wchodzeniem w kontakty z substancjami
psychoaktywnymi i uzależnieniem się

•

kształtowanie postaw prozdrowotnych

•

zmniejszenie narażenia społeczeństwa na zagrożenia zdrowotne wynikające z używania substancji psychoaktywnych

•

eliminację z rynku alkoholowego naruszeń prawa, wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

•

współpracę na poziomie ogólnopolskim i lokalnym

•

wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

•

ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szkód zdrowotnych, zaburzeń życia rodzinnego, nierówności
społeczno-zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach we współpracy z: Urzędem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Czerwionce- Leszczynach, Placówkami Oświatowymi z terenu Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała ograniczenie realizacji zaplanowanych działań.
Zadania Programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakresu kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czerwionce – Leszczynach.
Zadania Programu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, jego ochrony przed zachowaniami ryzykownymi, realizowane
były przez Placówki Wsparcia Dziennego działające w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach. Placówki
udzielały wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem, bądź znajdujących się w grupie ryzyka ze względu
na kumulację czynników takich jak: obciążenia genetyczne, niekorzystne środowisko rozwoju, zaniedbania wychowawcze, normy
i wzorce rodzinne, a przez to będących szczególnie narażonymi na podejmowanie zachowań ryzykownych.
Program był realizowany także poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, również środowisku
lokalnym, mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy:

56

•

zakupiono i realizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kampanii udział wzięło 12 szkół oraz 2 Placówki Wsparcia
Dziennego. Do udziału w Kampanii w sumie zgłoszono 3198 dzieci i młodzieży. Program Kampanii adresowany był również
dla rodziców. Zakupiono 1 pakiet materiałów w kwocie 2952,00zł. Organizatorzy Kampanii wprowadzili możliwość jej
realizacji w formie online. Z powodu prowadzenia nauki w trybie zdalnym, szkoły nie wystąpiły o dofinansowanie działań
w ramach Kampanii

•

zakupiono kampanię "Narkotyki - to mnie nie kręci!" 2020/2021 - skierowaną do uczniów szkół, placówek i rodziców.
Realizacja Kampanii z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, została przesunięta na 2021r. Organizatorzy Kampanii
zapewnili możliwość jej realizacji w 2021r. w formie online. Zakupiono 1 pakiet w kwocie 2460,00 zł
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•

zakupiono materiały profilaktyczne „Narkotyki kradną życie” dla szkół, placówek Wsparcia Dziennego oraz świetlicy
o charakterze profilaktycznym. Zakupiono 16 zestawów w kwocie 2039,60 zł

•

zakupiono „Materiały profilaktyczno-edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Odbiorcami
materiałów byli: GKRPA, mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, w tym dzieci i młodzież. Zakupiono 1 pakiet
materiałów w kwocie 1.968,00 zł

•

udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach
(spotkania także w formie online) w celu wymiany doświadczeń, edukacji w rozwiązywaniu problemów uzależnień na
poziomie lokalnym. Uiszczono składki związane z członkostwem w Forum

•

udział członka Forum w szkoleniu online „Wydatkowanie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
praktyczne aspekty funkcjonowania GKRPA oraz zasady tworzenia Gminnych Programów za rok 2021 z uwzględnieniem
sytuacji epidemicznej”. Szkolenie było bezpłatne dla członków Forum

•

ogłoszono Gminny konkurs „Wybieram mądrze. Biorę- życie w swoje ręce!” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny. Należało przygotować krótki spot antyreklamowy dot. narkotyków/ dopalaczy, który zniechęci widza
do sięgania po środki psychoaktywne. Przyznano 4 nagrody- 500,00 zł

•

udział w ogólnopolskim konkursie „Wehikuł czasu” ogłoszonym przez organizatora „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – 9 osób z terenu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny zdobyło
wyróżnienie. - Propagowanie informacji o ogólnopolskiej linii telefonicznej „Niebieska Linia” przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwionce- Leszczynach (Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Czerwionce- Leszczynach, szkoły
podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Czerwionce
Leszczynach

•

upowszechniano informacje dotyczące lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy i uzależnień
przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach (Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w CzerwionceLeszczynach, szkoły podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
w Czerwionce Leszczynach.

Na realizację zadań w 2020 r. wydatkowano środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 653 866,97 zł, w tym:

•

przeciwdziałanie alkoholizmowi - 126 442,29 zł

•

wspieranie rodziny - 527 424,68 zł

•

Na zwalczanie narkomanii wydano – 4 999,60 zł.

Zajęcia z podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach w ramach realizacji
Ogólnopolskiej 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
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
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:

•

osób zagrożonych przemocą w rodzinie

•

osób stosujących przemoc w rodzinie

•

osób doznających przemocy w rodzinie

•

świadków przemocy w rodzinie

•

instytucji, organizacji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W 2020 roku kontynuowano działania z lat poprzednich wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez :

•

prowadzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie

•

prowadzenie systematycznej edukacji społecznej w środowisku lokalnym

•

wspieranie i chronienie osób dotkniętych przemocą w rodzinie

•

podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Działania realizowano zgodnie z założeniami Gminnego Systemu Interwencji i Wsparcia dla osób z problemem w rodzinie określonymi
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020.
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Program „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”
Karta Gminy dla Dużej Rodziny to program prowadzony w gminie Czerwionka-Leszczyny od 2 czerwca 2014 r. (na podstawie
Uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.). Do korzystania z Karty uprawnieni
są członkowie rodziny wielodzietnej zamieszkujący na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Karta daje uprawnienia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu z Czerwionki-Leszczyn i okolic
tj. przedsiębiorców i instytucje. Obecnie program posiada 22 partnerów oferujących zniżki m. in. na zakup biletów na basen, biletów
wstępu na widowiska kulturalno-edukacyjne, nauki języka angielskiego, usług komputerowych, fotograficznych, fryzjerskich, zniżki
na zakup książek i podręczników, sprzętu RTV i AGD, odzieży, mebli, artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego.
Program ma na celu promowanie rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie poprzez ułatwienie
im dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych, a także poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji tych rodzin.
Liczba zamówionych kart w ramach ogólnopolskiego programu „Karta Dużej Rodziny” w roku 2020:

•

w formie tradycyjnej (plastikowa dyskietka)

472.

•

w formie elektronicznej (aplikacja na urządzenia mobilne)

371.

Liczba wydanych kart w ramach gminnego programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” w roku 2020:

•

dla nowych członków rodzin wielodzietnych

•

przedłużono ważność

16.

•

wydano duplikatów

12.

272.
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwałą
nr XLIII/496/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r., przyjęty został Gminny Program
Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny na lata 2018-2020, zwany w dalszej części Programem. Jego
głównym realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Cele wyznaczone w Programie służą
realizacji przez gminę ustawowego obowiązku wspierania rodziny oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw promujących
i wzmacniających przekonanie o niezastąpionej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka, szczególnie
w obliczu wyzwań współczesnego świata.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach jest głównym realizatorem i koordynatorem Programu oraz organizatorem
pracy z rodzinami z dziećmi, wykazującymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Owa koordynacja polega przede
wszystkim na realizowaniu zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 176-179 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na współpracy w tym zakresie z organami, instytucjami,
jednostkami i organizacjami do tego właściwymi (m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami oświatowymi, Policją,
służbą zdrowia, sądami i kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz rodzin
przeżywających trudności w funkcjonowaniu opiekuńczo- wychowawczym. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz
dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów
z rodzicami. Adresatami Programu są:
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•

rodziny z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z trudnościami w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych

•

kobiety w ciąży oraz rodziny przeżywające trudności w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka z ciężkim
nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
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Celem głównym programu jest tworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej
oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie CzerwionkaLeszczyny. Założono, że cel główny, będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe:
1.

2.

3.

4.

Zapewnienie rodzinom profesjonalnej pomocy i wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rozwój sieci
asystentów rodziny) poprzez realizację zadań:

•

wspieranie rodziców w funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez współpracę z asystentem rodziny

•

prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodziną w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej (np. poprzez projekty socjalne)

•

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

•

organizowanie treningów dla rodziców (ekonomiczny, higieniczny, umiejętności wychowawczych, umiejętności załatwiania
spraw urzędowych, itp.)

•

podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywrócenia dzieci umieszczonych
w pieczy zastępcze rodzinom biologicznym.

Zapewnienie ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą, poprzez realizację zadań:

•

prowadzenie działań na rzecz ograniczenia przyczyn i skutków przemocy w rodzinie

•

prowadzenie grup wsparcia dla osób objętych przemocą

•

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

•

organizowanie treningów dla rodziców

•

współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zapewnienie wsparcia i pomocy kobietom w ciąży oraz rodzinom przeżywającym trudności w związku z pojawieniem się
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, poprzez realizację zadań:

•

wspieranie rodziców poprzez współpracę z asystentem rodziny

•

prowadzenie grup wsparcia

•

udzielenie wsparcia psychologicznego

•

współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do informacji oraz poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę poprzez
realizację zadań:

•

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych i poradnictwa dla rodziców i dzieci

•

udzielanie informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny

•

reprezentowanie rodziców przed instytucjami i urzędami.

W całym okresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 udzielono pomocy w formie poradnictwa,
wsparcia pomocy w sprawach socjalnych, administracyjnych, mieszkaniowych, rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zabezpieczenia potrzeb bytowych dzieci, pracy z rodzicami biologicznymi nad powrotem
dzieci do domu rodzinnego, motywowania do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, kierowania do instytucji
wspierających rodziny. Przeprowadzono 1653 treningi edukacyjne oraz 169 indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców.
Ilość rodzin objętych wsparciem w poszczególnych latach:

•

w 2018 roku – 57 rodzin

•

w 2019 roku – 54 rodziny

•

w 2020 roku – 58 rodzin.

Efekty pracy z rodziną owocują przez lata, a nabyte umiejętności rodzicielskie sprawiają, że rodzina samodzielnie zaczyna radzić
sobie w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym lepiej funkcjonuje w społeczeństwie.
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Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 roku.

W Programie określono cel główny, cele szczegółowe oraz zasady i formy współpracy. Zaplanowano również priorytetowe obszary
zadań publicznych. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i zmieniające się obostrzenia związane z epidemią,
wiele zadań/działań było niemożliwych do przeprowadzenia lub realizowano je w ograniczonym zakresie. Zrezygnowano z ogłaszania
większości konkursów na realizację zadań publicznych.
Ostatecznie 5 organizacji pozarządowych realizowało zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje. Były to:

•

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie (umowa wieloletnia 2020-2021) zadanie: „Święty Brat Albert
idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”

•

Stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE ASy i Stowarzyszenie LUXTORPEDA – zadanie: „Centrum Organizacji
Pozarządowych 2020”. W związku z trwającą pandemią, na mocy porozumienia zadanie zostało przedterminowo
zakończone, a umowa uległa rozwiązaniu z dniem 31.05.2020 roku

•

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk – zadanie: „Wkład własny do projektu pn. „Odkrywamy tajemnice wzgórza
Lukasów”

•

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie – realizował 3 zadania: „Organizacja przedsięwzięć
mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez OPS w Czerwionce-Leszczynach
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)”, „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w 2020 roku”, „Paczki świąteczne dla samotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

W tym celu zawarto 6 umów dotacyjnych na łączną kwotę 652 945,00 zł. Wysokość środków rozliczonych i wykorzystanych zgodnie
z przeznaczeniem wynosi 545 596,32 zł. Środki zwrócone na konto gminy – 107 348,68 zł.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pełna treść Sprawozdania z realizacji Rocznego
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
za
2020
jest
opublikowana
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
( www.bip.czerwionka-leszczyny.pl zakładka: działalność Urzędu Roczne Programy Współpracy ).

Kaplica – grobowiec
na Wzgórzu Lukasów
w Bełku
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach
łącznie zakupiła 1388 woluminów książek za kwotę 35000 zł. Dzięki realizacji zadania Biblioteka oferuje mieszkańcom nowości
wydawnicze, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród czytelników biblioteki. Zakupione nowości wydawnicze
promowane są na portalu społecznościowym Facebook i na stronie internetowej biblioteki, co bezpośrednio wpływa na rozwój
czytelnictwa.
Dzięki Programowi Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Biblioteka ma możliwość wzbogacenia i odnowienia
księgozbioru. Systematyczny zakup nowości wydawniczych wzmacnia aktywność czytelniczą użytkowników biblioteki,
a w konsekwencji obserwuje się szersze zainteresowanie mieszkańców Czerwionki-Leszczyn ofertą wydawniczą dostępną
w Bibliotece Publicznej.
Użytkownik biblioteki szczególnie zainteresowany jest nowościami wydawniczymi, dlatego realizacja Wieloletniego Programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" umożliwia dotarcie instytucji do potencjalnych czytelników biblioteki i zainteresowanie ich
ofertą kulturalną.
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Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata
2018-2022
W Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny obecnie obowiązuje Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018–2022. Zgodnie z "Programem" zasobem mieszkaniowym Gminy zarządza Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej zwany dalej ZGM, który zorganizowany jest w formie zakładu budżetowego.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest w posiadaniu 131 mieszkalnych budynków
komunalnych, w których znajduje się 1262 lokali mieszkalnych. Ponadto w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą również
lokale znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w ilości 689. Gmina zarządza także 192 lokalami użytkowymi.
Na zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 27 983 919,22 zł. Największym
kosztem zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy są koszty inwestycyjne i remontowe. Plan remontów realizowany jest w miarę
posiadanych środków, w roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości około 2 432 000,00 zł. Ponadto prowadzone były
prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W roku 2020 przeznaczono na ten cel około 150 000,00 zł.
Kolejnym ważnym aspektem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są inwestycje. Wychodząc naprzeciw społecznym
oczekiwaniom zrealizowano inwestycję p.n. "Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej
dla ul. Sienkiewicza". Dzięki temu zadaniu w rejonie ulic Orzeszkowej, Sienkiewicza oraz Krzywej powstały 43 miejsca postojowe,
w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.
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ZGM kontynuował i zakończył sztandarową gminną inwestycję p.n. "Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna remontu zabytkowego
zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach".
W celu realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych w roku 2020 przygotowano szereg dokumentacji i ich aktualizacji, które zostaną
wykorzystane w kolejnych latach.
W wyniku pożaru w dniu 18 lutego 2020 roku spłonęły budynki położone przy ul. Wolności 25 oraz Hallera 6 w Czerwionce. Aktualnie
ZGM prowadzi zadanie mające na celu odbudowę oraz modernizację ww. budynków.
Bardzo istotnym elementem zarządzania zasobem mieszkaniowym jest polityka czynszowa oraz działalność windykacyjna.
W omawianym roku ZGM zintensyfikował działania podejmowane w obszarze windykacji, skierowano do dłużników 1226 wezwań do
zapłaty oraz uzyskano 126 prawomocnych wyroków o zapłatę.
Ponadto zgodnie z harmonogramem przyjętym w Programie w roku 2020 rozpoczęto sprzedaż mieszkań w budynku przy
ul. Dworcowej 7 w Leszczynach.
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2019-2022
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022 został przyjęty Uchwałą
Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 marca 2019 roku. Priorytety ochrony dziedzictwa kulturowego
zawarte w uchwalonym programie 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 zarządzanie dziedzictwem kulturowym
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ochronę krajobrazu kulturowego oraz rewitalizację terenów miejskich, a także
promocję dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie tożsamości regionalnej. Do sformułowanych priorytetów i kierunków działań zostały
przypisane zadania przewidziane do realizacji w perspektywie kilku lat.
Tym samym, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 przy zabytku ruchomym – Krzyżu Męki Pańskiej przy bramie wschodniej kościoła
św. Marii Magdaleny w Bełku, wpisanym do rejestru zabytków na mocy decyzji z dnia 15.12.2016 r. pod numerem rejestru B/329/2016
w wysokości 20 000,00 zł oraz na dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł prac polegających na wykonaniu I etapu odbudowy budynku
mieszkalnego po pożarze, usytuowanego przy ul. Wolności 25 w Czerwionce-Leszczynach, wpisanego do rejestru zabytków na mocy
decyzji z dnia 10.11.1995 r. pod numerem rejestru A/1550/95.

Krzyż Pasyjny z 1878 r.
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Ponadto w 2020 roku zakończono rewitalizację zabytkowego zameczku w Leszczynach oraz jego otoczenia parkowego wpisanego
do rejestru zabytków. Przywrócono blask neorenesansowemu zabytkowi.

Zameczek wraz z parkiem w Leszczynach

Zgodnie z zadaniami programu wspierano również inicjatywę kulturalną pn. „Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów” mające
na celu opiekę nad zabytkami, a także dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
W konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kategorii
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, sołectwu Bełk przyznano II miejsce za projekt „Cmentarz przy zabytkowym kościele
z XVIII w.- nasze wspólne dziedzictwo”. Zadanie przyczyniło się do wzrostu świadomości lokalnej społeczności o roli i wartości
zabytków. Stworzono pozytywną emocjonalną więź pomiędzy społecznością lokalną a zabytkami.

67
67

CZERWIONKA-LESZCZYNY | Raport o stanie Gminy i Miasta 2020

Po raz kolejny pielęgnując pamięć o sławnych mieszkańcach gminy przeprowadzono XXIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki
„O Złote Cygaro Wilhelma”.
Dbając o zachowanie zabytków na obszarze Gminy, w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie
Czuchów i Dębieńsko wskazano obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej, dla których ustalono zasady ich ochrony.
W celu promocji zabytków podjęto działania mające na celu popularyzację tradycji i obrzędów śląskich, poprzez udział w takich
wydarzeniach jak Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Industriada.

Industriada 2020
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Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2019-2025
Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2025 został opracowany na
podstawie analizy środowisk szkolnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wyników uzyskanych za pomocą wywiadu
grupowego składającego się z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców oraz diagnozy przeprowadzonej wśród
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jednostek organizacyjnych Gminy, Policji, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz miejscowej służby zdrowia.

Program skoncentrowany jest na pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej poprzez odziaływanie na środowisko lokalne w obszarze
promowania zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej (w tym także zdrowia psychicznego) i budowania społeczności lokalnej.
Program składa się z części analityczno-wprowadzającej oraz strategicznej.
Podstawowe cele programu:

•

współpraca przedstawicieli służb, instytucji oraz organizacja pracujących na rzecz promocji zdrowia, zapobiegania
zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym

•

ograniczenie społeczności lokalnej rozwoju zachowań problemowych ze szczególnym uwzględnieniem używania środków
psychoaktywnych

•

stworzenie społeczności lokalnej sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku
lokalnym

•

poprawa dobrostanu psychicznego całej populacji poprzez upowszechnianie i promocję zdrowego stylu życia.

Biorąc pod uwagę prezentowany w programie pozytywny model profilaktyki, cel główny opierany jest na racjonalizacji zarządzania
wychowaniem i profilaktyką na poziomie lokalnym oraz zintegrowaniu współpracy w obszarze wychowania i profilaktyki między
placówkami oświatowymi, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i organami państwa
W ramach edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki zachowań ryzykownych i zdrowia psychicznego
oraz budowania dobrostanu psychicznego w społeczeństwie w 2020 roku:

•

realizowano programy profilaktyczne na temat rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych dla rodziców

•

prowadzona była edukacja w zakresie uzależnień behawioralnych

•

prowadzono poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne

•

prowadzono promocję edukacji w zakresie zdrowego stylu życia w lokalnych środkach masowego przekazu, zorganizowano
konkurs gminny: „Wybieram mądrze. Biorę- życie w swoje ręce!”

•

upowszechniano informacje dotyczące lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy i uzależnień

•

uczestniczono w kampaniach społecznych m. in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Bezpieczne Wakacje, Światowy Dzień Zdrowia,
Kompromis - porozumienie w kontaktach z rówieśnikami, Safer Internet

•

prowadzono zajęcia profilaktyczne z zakresu substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz promujące
zdrowy styl życia i postawy asertywne

•

rodzice i nauczyciele brali udział w konferencjach, szkoleniach (w tym online)

•

dzieci i młodzież brali udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach, kołach zainteresowań, pracach na rzecz
innych (wolontariat)

•

osoby udzielające pomocy i wsparcia rodzinom z problemem uzależnień i przemocy brały udział w superwizjach
i konsultacjach

•

realizowano programy profilaktyczne w tym rekomendowane: Unplugged, Spójrz inaczej.
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Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom”
Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom", zwany dalej „Programem", skierowany jest do seniorów z Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Na potrzeby Programu przyjęto, że seniorem jest osoba, która ukończyła 60 rok życia
i zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Celem programu jest poprawa jakości życia seniorów
poprzez zaspokojenie ich psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb, podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie
dostępności m.in. w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych w społeczeństwie oraz zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach tego Programu wprowadzono program „Koperta Życia". Jego celem jest uświadomienie mieszkańcom Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które
mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Realizatorem programu jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dotkniętych niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, jak również do wszystkich innych zainteresowanych mieszkańców
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którzy ukończyli 60 rok życia. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. W skład pakietu
"Koperta Życia" wchodzi przezroczysta plastikowa koperta, karta informacyjna, naklejka na "Kopertę Życia" oraz naklejka na lodówkę.
Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania. Lodówka
zawierająca "Kopertę Życia" powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki. Od początku realizacji
programu wydano 69 pakietów, w tym w 2020 roku 2 pakiety.

Kolejnym elementem Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom" jest „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska
Czerwionka-Leszczyny”. Karta Seniora przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który ukończył
60 rok życia. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego. Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie
z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system
stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Gminy,
biorące udział w Programie. Senior na podstawie Karty może korzystać wyłącznie ze zniżek udostępnionych przez partnerów, którzy
zadeklarowali współpracę w ramach tego Programu. W 2020 roku do edycji miejskiej „Ogólnopolskiej Karty Seniora” przystąpiło
17 partnerów. Miejsca, w których przysługują bonifikaty oznaczone są znakiem graficznym Programu. Dystrybucją Karty zajmuje się
Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. W 2020 roku wydano 144 Karty
Seniora.
Ostatnim, ale jakże istotnym elementem Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” jest Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach
w swojej misji edukacyjnej wziął sobie za cele przede wszystkim aktywizację intelektualną, społeczną i fizyczną osób starszych oraz
propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia, pamiętając o idei kształcenia przez całe życie. UTW oferuje zajęcia obejmujące lektoraty
języków obcych, zajęcia edukacyjne, artystyczne, muzyczne, zajęcia ruchowe i rekreacyjne oraz wiele innych.
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Ponadto program spotkań obejmuje wykłady o różnorodnej tematyce. Uniwersytet organizuje również imprezy i wyjazdy służące
integracji wśród seniorów. W 2020 roku ilość słuchaczy wyniosła 408 osób.

Działalność Uniwersytetu w 2020 roku obejmowała:
1.

2.

3.

Zajęcia edukacyjne:

•

3 wykłady – 145 uczestników

•

kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) – 101 uczestników

•

kurs komputerowy – 56 uczestników.

Zajęcia artystyczne:

•

florystyka – 22 uczestników

•

malarstwo – 11 uczestników

•

rękodzieło – 15 uczestników

•

rysunek i kompozycja – 7 uczestników.

Zajęcia muzyczne:

•
4.

chór żeński UTW – 27 uczestniczek.

Zajęcia rekreacyjno-usprawniające:

•

pilates – 50 uczestników

•

aerobik – 20 uczestników

•

joga – 30 uczestników

•

aqua aerobik – 140 uczestników

•

zajęcia taneczno-ruchowe – 10 uczestników

•

zdrowy kręgosłup – 50 uczestników

•

sekcja rowerowa – 10 uczestników

•

gra karciana – 12 uczestników.
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Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2020 roku
W ramach zawartej umowy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku pn. „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2020” przekazano do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 40 psów i 21 kotów z terenu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
Wykonano zabiegi sterylizacji 12 suk i 1 kotki oraz zabiegi kastracji 10 psów i 2 kotów.
Prowadzono we współpracy z wolontariuszami: dokarmianie wolnożyjących kotów oraz zorganizowano obsługę weterynaryjną dla
zwierząt poszkodowanych w wypadkach.
Koszt tych działań w roku 2020 wyniósł: 90 547,12 zł.
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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
(t.j. 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 r. 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 środowiska z roku 2008 i 2013 z obecnym, według informacji z lat 2016-2017. Opisano
stan aktualny oraz wskazano najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu środowiska. Wśród obszarów opisano
i oceniono: ochronę klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę
wodno-ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze,
w tym leśne i zagrożenia poważnymi awariami. Program zawiera zestawienie przedsięwzięć wytypowanych na podstawie
zdefiniowanych wcześniej celów ekologicznych oraz na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych kraju, województwa
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
planowane 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 dokumencie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców,
inwestowania przez przedsiębiorców a także poprawy jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie
chronionych oraz tych o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Co dwa lata należy sporządzać raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska ukazujące stan wykonania zadań w nim zapisanych.
W procesie wdrażania zapisów Programu uczestniczą jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania,
przedsiębiorcy, mieszkańcy a także wszystkie pozostałe podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, jak: Nadleśnictwo
Rybnik, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W 2020 r. został sporządzony raport
z realizacji Programu za lata 2018-2019. Raport opublikowany jest na stronie internetowej:
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html

Pojezierze Palowickie
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Plan gospodarki niskoemisyjnej (pgn) na obszarze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Celem dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii
finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Plan został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXV/295/16 z dnia 30 września 2016 roku i zaktualizowany w 2018 roku (uchwały
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach: nr XLVIII/533/18 z 23 marca 2018 roku i nr XLIX/548/18 z 20 kwietnia 2018 roku).

Dokument zawiera wyniki inwentaryzacji emisji CO2 związanej z wykorzystaniem energii na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, określenie stanu istniejącego 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 wdrażania przedsięwzięć. Inwentaryzację emisji
CO2 do atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Jako rok bazowy inwentaryzacji
przyjęto rok 2014, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii.
Celem strategicznym jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa,
tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku następującego bez wzrostu
zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. Plan zakłada, że poprzez prowadzenie działań w nim zawartych, Gmina jest w stanie
osiągnąć do roku 2020 w stosunku do roku bazowego zmniejszenia emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii, redukcję emisji pyłu PM10
oraz zwiększenie udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Warunkiem realizacji wszystkich działań
przedstawionych w Planie są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja co do ostatecznej
realizacji przedsięwzięć jest podejmowana w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.
Istotnym elementem procesu wdrażania Planu jest monitoring efektów. Rekomenduje się przygotowanie w roku 2021 "Raportu
z implementacji" zawierającego szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą 2020 roku.
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Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2020-2022
Podstawą prawną do sporządzenia planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy zawarte w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

Powyższy plan opracowuje się na okres 3 lat i zawiera on w szczególności:
1.

zestawienie powierzchni gminnego zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

2.

prognozę dotyczącą:

•

udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu

•

poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu

•

wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oddanych w użytkowanie wieczysta oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

•

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu.

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości określa jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości
rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualne i będą realizowane w oparciu o zapisy uchwały
budżetowej.
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny gospodaruje zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki
i obowiązującymi przepisami prawa z zakresu gospodarki nieruchomościami. Działania oparte są o studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta.
Działalność Gminy w tym zakresie ma na celu realizację zadań publicznych, a także podniesienie atrakcyjności nieruchomości
należących do zasobu. Założeniem planu wykorzystania zasobu jest kontynuacja dotychczasowych działań w postaci zwartych umów
najmu, dzierżawy, oddawaniu w trwały zarząd i osiąganiem z tego tytułu dochodów. Gmina planuje kontynuację regulacji stanu
prawnego dróg z mocy prawa oraz nabywanie nieruchomości w trybie komunalizacji oraz umów cywilno-prawnych.
Wzrost dochodów Gminy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu będzie uzależniony od sytuacji popytu na rynku w obrocie
nieruchomościami.
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Realizacja uchwał
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską
w Czerwionce-Leszczynach w 2020 roku

Lp.
1

Numer uchwały

Tytuł uchwały
- w sprawie

Data podjęcia
uchwały

Realizacja uchwały
- opis działań, środków, rezultatów itp.

2

3

4

5

1.

XVI/168/20

przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok

31.01.2020 r.

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

2.

XVI/169/20

powołania doraźnej komisji do dokonania
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na
ławników

31.01.2020 r.

W związku z przeprowadzeniem wyborów ławników,
zgodnie z zapisami ustawy o ustroju sądów
powszechnych, wystąpiła potrzeba dokonania zniszczenia
pozostawionych zgłoszeń na ławników, w tym celu
powołano doraźną Komisję. Uchwała została
zrealizowana.

3.

XVI/170/20

ustalenia składu doraźnej komisji powołanej
do dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników

31.01.2020 r.

Uchwała ustaliła skład osobowy doraźnej Komisji
powołanej Uchwałą Nr XVI/169/20. Uchwała została
zrealizowana.

4.

XVI/171/20

rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia
użytku ekologicznego „Głębokie Doły”

31.01.2020 r.

Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia petycji
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie
doły”.

5.

XVI/172/20

przyjęcia Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz
ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli

31.01.2020 r.

Przyjęty ww. uchwałą plan określa specjalności
i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie
było przyznawane w roku 2020. Uchwała podjęta po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działalności pożytku publicznego, po
uzgodnieniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli. Plan doskonalenia ustalony został na
podstawie diagnozy przeprowadzonej przez dyrektorów
jednostek organizacyjnych. W roku 2020 plan obejmował
następujące specjalności: organizację i zarządzanie
oświatą, terapie pedagogiczną, filologie angielską,
pedagogikę specjalną, doradztwo zawodowe oraz inne
specjalności wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb
szkoły. Uchwała została zrealizowana.

76

REALIZACJA UCHWAŁ
6.

XVI/173/20

oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny oraz miejscowych planów
zagospodarowania Przestrzennego Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny

31.01.2020 r.

Uchwała dotycząca analizy dokumentów planistycznych
w gminie.

7.

XVI/174/20

ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

31.01.2020 r.

Uchylona

8.

XVI/175/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

31.01.2020 r.

Uchwała została zrealizowana poprzez zawarcie umowy
najmu z pominięciem trybu przetargowego. Efektem
zawarcia umowy jest zwiększenie przychodów gminy
z tytułu czynszu. Uchwała została zrealizowana.

9.

XVI/176/20

wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gminnej służebnością
przesyłu

31.01.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do obciążenia nieruchomości
gminnej obejmującej część działki nr 4734/220 położoną
w obrębie Leszczyny służebnością przesyłu na rzecz
przedsiębiorcy
przesyłowego
–
właściciela
zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości
urządzeń infrastruktury technicznej. W tym celu
zgromadzono niezbędne dokumenty potwierdzające jej
stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny.
Po ustaleniu warunków służebności, zawarto umowę
w formie aktu notarialnego za jednorazowym
wynagrodzeniem. Uchwała została zrealizowana.

10.

XVI/177/20

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych niezabudowanych

31.01.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanych
w Czerwionce przy ul. Chrobrego, działki nr: 3244/169
o pow. 1045 m2, 3245/169 o pow. 1045 m2, 3246/169
o pow. 1045 m2. W tym celu zgromadzono niezbędne
dokumenty i zaświadczenia potwierdzające ich stan
prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny. Po podaniu do
publicznej
wiadomości
wykazu
nieruchomości
przeznaczonych do zbycia oraz przeprowadzeniu
procedury przetargów ustnych nieograniczonych,
z wyłonionymi nabywcami zawarto umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego za cenę:
1. 3244/169 – 105.595,50 zł
2. 3245/169 – 105.595,50 zł
3. 3246/169 – 109.224,00 zł.
Uchwała została zrealizowana.

11.

XVI/178/20

wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty

31.01.2020 r.

Uchylona

12.

XVI/179/20

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu
z przeznaczeniem na wydatki związane
z działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych

31.01.2020 r.

Nie doszło do podpisania umowy z Powiatem Rybnickim.
Uchwała nie została zrealizowana.

13.

XVII/182/20

emisji obligacji komunalnych

28.02.2020 r.

Uchwała określała warunki emisji obligacji Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2020. Stanowiła
podstawę do wydania przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach opinii o możliwości wykupu
obligacji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
i przeprowadzeniu postępowania zostały zawarte umowy
z Domem Maklerskim Banku BPS w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji,
wykonywania funkcji agenta emisji oraz obsługi obligacji.
Na bazie umów gmina wyemitowała w roku 2020
obligacje w pełnej planowanej kwocie 6.000.000,00 zł.
Uchwała została zrealizowana.
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14.

XVII/183/20

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu na zakup sprzętu
endoskopowego wraz z wyposażeniem na
potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala
w Knurowie Sp. z o.o.

28.02.2020 r.

W dniu 18.03.2020 r. zawarto umowę z Powiatem
Gliwickim. W ramach umowy zakupiono sprzęt
endoskopowy wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału
chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie za kwotę 40 000,00
zł. Uchwała została zrealizowana.

15.

XVII/184/20

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

28.02.2020 r.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi na bazie przyjętego
Programu
określającego
wielkość
zasobu
mieszkaniowego, sposób jego zarządzania oraz
finansowania, częściowo zrealizowano zadania w nim
określone.
- W 2019 roku dokonano sprzedaży lokali w bud. przy ul.
Miarki 2.
- W 2020 roku dokonano sprzedaży lokali w bud. przy ul.
Dworcowej 7. Uchwała w trakcie realizacji.

16.

XVII/185/20

przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku

28.02.2020 r.

ZDiSK w ramach realizacji Programu podpisał umowę ze
schroniskiem dla zwierząt w Rybniku, obejmującą między
innymi wyłapywanie i transport zwierząt. Prowadził także,
we współpracy z wolontariuszami: dokarmianie
wolnożyjących kotów oraz zorganizowano obsługę
weterynaryjną
dla
zwierząt
poszkodowanych
w wypadkach. Koszt tych działań w roku 2020 wyniósł
90.547,12 zł. Uchwała została zrealizowana.

17.

XVII/186/20

zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznania i ustalania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również sposobu ich pobierania
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8998)

28.02.2020 r.

Uchwałą wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji
projektu
i
zawarcia
umowy
partnerskiej
z Fundacją IMAGO – zawarto umowę, realizacja projektu
od 2021 roku. Uchwała w trakcie realizacji.

18.

XVII/187/20

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej

28.02.2020 r.

Nabycie terenu przeznaczonego pod część boiska
sportowego w Książenicach. Uchwała została
zrealizowana.

19.

XVII/188/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy

28.02.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym
kolejnej
umowy
dzierżawy
nieruchomości obejmującej działkę nr 3925/264
o pow. 1 586 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Dębieńsko 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 przeznaczonej do dzierżawy, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

20.

XVII/189/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

28.02.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 2186/259
o pow. 366 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Czerwionka z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowej (bar).
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu części
nieruchomości przeznaczonej do najmu, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.
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21.

XVII/190/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

28.02.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 3879/282
o pow. 1358 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Leszczyny z przeznaczeniem na użytkowanie
posadowionego na niej garażu.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu części
nieruchomości przeznaczonej do najmu, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

22.

XVII/191/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
części nieruchomości

28.02.2020 r.

W roku 2020 zawarto kolejną umowę z dotychczasowym
najemcą. Uchwała została zrealizowana.

23.

XVII/192/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

28.02.2020 r.

Uchwała została zrealizowana poprzez zawarcie umowy
najmu z pominięciem trybu przetargowego. Efektem
zawarcia umowy jest zwiększenie przychodów gminy
z tytułu czynszu. Uchwała została zrealizowana.

24.

XVII/193/20

udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd
Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach wojewódzkich

28.02.2020 r.

Udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
budowy chodnika przy DW 924 w Czuchowie. Uchwała
została zrealizowana.

25.

XVII/194/20

przejęcia od Województwa Śląskiego
realizacji zadania pn. „Budowa chodnika
w ciągu DW nr 924
w miejscowości Czuchów”

28.02.2020 r.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego została zrealizowana budowa
366,25 mb chodnika wraz z 311,00 mb kanalizacji
deszczowej w ciągu DW 924 przy ul. Gliwickiej
w Czuchowie, za kwotę 688 492,90 zł. Uchwała została
zrealizowana.

26.

XVII/195/20

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej

28.02.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia
procedury
zbycia
nieruchomości
zlokalizowanej
w Bełku, działka nr 146/16 o pow. 29624 m2 W chwili
obecnej trwają procedury zmierzające do uregulowania
dostępu do drogi publicznej. Uchwała w trakcie realizacji.

27.

XVII/196/20

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej

28.02.2020 r.

Nabycie udziału w drodze dojazdowej do działki gminnej.
Uchwała w trakcie realizacji.

28.

XVII/197/20

zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Czerwionce-Leszczynach

28.02.2020 r.

Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej
dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów
mieszkaniowych. Stosownie do nowej stawki
przekazywana była od 1 marca 2020 r. do ZGM
zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zrealizowana.

29.

XVII/198/20

przyjęcia oświadczenia zawierającego
stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu
korytarzy kolejowych przedstawionych
w Strategicznym Studium Komunikacyjnym
CPK

28.02.2020 r.

Uchwała
zawiera
stanowisko
Rady
Miejskiej
w sprawie koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych
w
Strategicznym
Studium
Komunikacyjnym CPK.

30.

XVIII/199/20

wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty

27.03.2020 r.

Dostosowanie uchwały do przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała
w trakcie realizacji.
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31.

XIX/202/20

przyjęcia zmian do regulaminu udzielania
dotacji celowej projektu grantowego pn.:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii w CzerwionceLeszczynach” ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa za pośrednictwem
budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny 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 CzerwionceLeszczynach z dnia 18 października 2019 r.,

24.04.2020 r.

Uchwała zmieniająca regulamin, w którym wydłużono
termin rozpoczęcia inwestycji do 9 miesięcy. Uchwała
w trakcie realizacji.

32.

XIX/203/20

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 (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2014r., poz. 6756 ze zm.),

24.04.2020 r.

Dotyczy zmian: najmu socjalnego lokali, zasad
wynajmowania lokali powyżej 80m2, nowych zasad
przyznawania lokali osobom niepełnosprawnym, zmian we
wnioskach mieszkaniowych oraz w weryfikacji kryteriów
dochodowych najemców lokali. Uchwała została
zrealizowana.

33.

XIX/204/20

zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

24.04.2020 r.

Dostosowanie uchwały do przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała
w trakcie realizacji.

34.

XIX/205/20

określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

24.04.2020 r.

Dostosowanie uchwały do przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała
w trakcie realizacji.

35.

XIX/206/20

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”.

24.04.2020 r.

Przeniesienie niewydatkowanych środków na roboty na
sieci kanalizacyjnej z roku 2019 w wysokości
80 tys. zł. do realizacji w roku 2020. Uchwała
w trakcie realizacji.

36.

XX/209/20

zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

29.05.2020 r.

Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej
dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów
mieszkaniowych. Stosownie do nowej stawki
przekazywana była od 1 czerwca 2020 roku do ZGM
zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zrealizowana.

37.

XX/210/20

zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
31 stycznia 2020 roku sprawie przyjęcia
Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej CzerwionceLeszczynach

29.05.2020 r.

Uchylona

38.

XX/211/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
części nieruchomości

29.05.2020 r.

W
roku
2020
z dotychczasowym
zrealizowana.
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39.

XX/212/20

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej

29.05.2020 r.

Nabycie
terenów
przeznaczonych
w
planie
zagospodarowania przestrzennego pod cele publiczne;
takie jak drogi. Uchwała w trakcie realizacji.

40.

XX/213/20

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej

29.05.2020 r.

Nabycie
terenów
przeznaczonych
w
planie
zagospodarowania przestrzennego pod cele publiczne.
Uchwała w trakcie realizacji.

41.

XX/214/20

wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gminnych służebnością
przesyłu

29.05.2020 r.

Uchwała stanowiąca podstawę do obciążenia
nieruchomości gminnych obejmujących części działek nr
1731/444, 3941/447 oraz 4063/443 położonych w obrębie
Leszczyny, służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy
przesyłowego – właściciela kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na przedmiotowych parcelach. W tym celu
zgromadzono niezbędne dokumenty potwierdzające jej
stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny. Zawarto
protokół uzgodnień ustalający warunki służebności, na
podstawie którego zostanie zawarta umowa notarialna za
jednorazowym wynagrodzeniem. Uchwała w trakcie
realizacji.

42.

XX/215/20

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
gminnych nieruchomości gruntowych oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

29.05.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym
umowy
najmu
nieruchomości
obejmującej działkę nr 4104/307 o powierzchni
60 m2 oraz części nieruchomości obejmujących działki nr
4102/307 i 4103/307 o łącznej pow. 182 m2 położonych
w obrębie geodezyjnym Leszczyny z przeznaczeniem na
posadowienie obiektu budowlanego celem prowadzenia w
nim działalności handlowej. W tym celu zgromadzono
niezbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej
stan prawny i faktyczny. Po podaniu do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
najmu, sporządzone dokumenty przekazano do Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej celem realizacji. Uchwała
została zrealizowana.

43.

XX/216/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

29.05.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 4711/301
o pow. 23 339 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Leszczyny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej. W tym celu zgromadzono niezbędne
dokumenty i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Podano do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonej do najmu. Uchwała w trakcie
realizacji.

44.

XX/217/20

wystąpienia z kolejnym apelem do
Województwa Śląskiego
o przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 925

29.05.2020 r.

Apel Rady Miejskiej o podjęcie działań polegających na
niezwłocznym przystąpieniu do realizacji zadania –
przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 925.

45.

XXI/218/20

udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania

26.06.2020 r.

Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi wotum
zaufania.

46.

XXI/219/20

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za rok 2019

26.06.2020 r.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok
2019.
Zgodnie
z
postanowieniami
ustawy
o finansach publicznych przed udzieleniem absolutorium
organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe.

47.

XXI/220/20

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019

26.06.2020 r.

Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi absolutorium
za rok 2019

48.

XXI/223/20

powołania Zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego
w Rybniku w wyborach uzupełniających na
kadencją 2020-2023

26.06.2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury uzupełniającego
wyboru ławników, co zgodnie z ustawą Prawo o ustroju
sądów powszechnych jest kompetencją Rady Miejskiej,
powołano Zespół ds. opiniowania kandydatów na
ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie
i przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach.
Uchwała została zrealizowana.
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49.

XXI/224/20

upoważnienia Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do
przekazania wykazu kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku
i Sądu Rejonowego w Rybniku do
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach, celem zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników

26.06.2020 r.

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

50.

XXI/225/20

zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w
Czerwionce-Leszczynach

26.06.2020 r.

Uchwała podjęta w związku z likwidacją Filii bibliotecznej
nr 10 w Stanowicach. Uchwała została zrealizowana.

51.

XXI/226/20

określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w
roku szkolnym 2020/2021

26.06.2020 r.

Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku
publicznego. Średnia cena paliw została ustalona na
podstawie
informacji
uzyskanych
bezpośrednio
od dystrybutorów paliw tj. stacji benzynowych
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny (stan na dzień 8.06.2020 r.). Uchwała
obowiązuje do września 2020 roku.

52.

XXI/227/20

zasad obciążania nieruchomości Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny
służebnościami gruntowymi i przesyłu

26.06.2020 r.

Uchylona

53.

XXI/228/20

udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn.: „Ocena przyrodnicza fragmentu
Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
w miejscowości Czerwionka-Leszczyny”

26.06.2020 r.

Udzielono Województwu Śląskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w wysokości 3075,00zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Ocena
przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości
Czerwionka-Leszczyny". Uchwała została zrealizowana.

54.

XXI/229/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

26.06.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 3410/84
o pow. 513 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Leszczyny z przeznaczeniem na ustawienie tablicy
reklamowej.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do najmu, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

55.

XXI/230/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

26.06.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 2805/236
o pow. 626 m2 położonej w obrębie geodezyjnym
Czerwionka z przeznaczeniem na zieleń przydomową.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do najmu, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

56.
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XXI/231/20

ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

26.06.2020 r.

W roku 2020 z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
pobrano kwotę 5 029,67 zł. Uchwała w trakcie realizacji.

REALIZACJA UCHWAŁ
57.

XXI/232/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy

26.06.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy części
nieruchomości obejmującej działkę nr 79 o pow. 4060 m2
położonej
w
obrębie
geodezyjnym
Palowice
z przeznaczeniem na cele rolnicze (wypas zwierząt).
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

58.

XXI/233/20

wystąpienia z kolejnym apelem do
Województwa Śląskiego na rzecz
przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924

26.06.2020 r.

Apel Rady Miejskiej o podjęcie działań polegających na
niezwłocznym przystąpieniu do realizacji zadania –
przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 924.

59.

XXII/236/20

Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

31.07.2020 r.

Uchylona

60.

XXII/237/20

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów

31.07.2020 r.

Uchylona

61.

XXII/238/20

uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26
października 2012 r. w sprawie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

31.07.2020 r.

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Uchwała
została zrealizowana.

62.

XXII/239/20

postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne

31.07.2020 r.

Przyjęcie w system gospodarowania odpadami
komunalnymi części nieruchomości niezamieszkałych.
Uchwała w trakcie realizacji.

63.

XXII/240/20

pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie jej części z użytkowania jako
drogi publicznej

31.07.2020 r.

Wyłączono część ul. Kosynierów w dzielnicy Dębieńsko z
charakteru drogi gminnej. Uchwała została zrealizowana.

64.

XXII/241/20

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

31.07.2020 r.

Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie dzielnicy Dębieńsko między
godziną 23:00 a 6:00. Uchwała realizowana
na bieżąco.

65.

XXII/242/20

przyjęcia kolejnego oświadczenia
zawierającego stanowisko dotyczące
koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych w Strategicznym Studium
Komunikacyjnym CPK

31.07.2020 r.

Uchwała
zawiera
stanowisko
Rady
Miejskiej
w sprawie koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych
w
Strategicznym
Studium
Komunikacyjnym CPK.

66.

XXIII/245/20

zmiany statutu Sołectwa Bełk

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Bełk. Uchwała została
zrealizowana.

67.

XXIII/246/20

zmiany statutu Sołectwa Książenice

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Książenice. Uchwała
została zrealizowana.

68.

XXIII/247/20

zmiany statutu Sołectwa Palowice

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Palowice. Uchwała została
zrealizowana.

69.

XXIII/248/20

zmiany statutu Sołectwa Przegędza

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Przegędza. Uchwała
została zrealizowana.
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70.

XXIII/249/20

zmiany statutu Sołectwa Stanowice

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Stanowice. Uchwała
została zrealizowana.

71.

XXIII/250/20

zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Sołectwo Szczejkowice. Uchwała
została zrealizowana.

72.

XXIII/251/20

zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka
Karolinka

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Czerwionka Karolinka.
Uchwała została zrealizowana.

73.

XXIII/252/20

zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka
Centrum

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Czerwionka Centrum.
Uchwała została zrealizowana.

74.

XXIII/253/20

zmiany statutu Dzielnicy Czuchów

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Czuchów. Uchwała została
zrealizowana.

75.

XXIII/254/20

zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Dębieńsko. Uchwała
została zrealizowana.

76.

XXIII/255/20

zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Leszczyny Osiedle.
Uchwała została zrealizowana.

77.

XXIII/256/20

zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Dzielnicy Leszczyny Stare. Uchwała
została zrealizowana.

78.

XXIII/257/20

zmiany statutu Osiedla Malenie

4.09.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w Statucie jednostki
pomocniczej gminy – Osiedla Malenie. Uchwała została
zrealizowana.

79.

XXIII/258/20

zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach na 2020 rok

4.09.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę określającą plan pracy i plan
kontroli Komisji Rewizyjnej na dany rok. Uchwała została
zrealizowana w zakresie w niej zawartym.

80.

XXIII/259/20

sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Rybniku

4.09.2020 r.

Uchwała stwierdzająca wybór ławników do Sądu
Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023,
w wyborach uzupełniających dokonanych przez Radę
Miejską w głosowaniu tajnym. Uchwała została
zrealizowana.

81.

XXIII/260/20

zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550)

4.09.2020 r.

Uchylona

82.

XXIII/261/20

zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26
października 2012 roku w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i
Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

4.09.2020 r.

Zmieniono nazwy 7 przystanków. Uchwała została
zrealizowana.

83.

XXIII/262/20

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 CzerwionkaLeszczyny

4.09.2020 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich
przy zabytku ruchomym – Krzyżu Męki Pańskiej przy
bramie wschodniej kościoła pw. św. Marii Magdaleny
w Bełku, wpisanym do rejestru zabytków „B” pod numerem
B/329/2016. Prace konserwatorskie polegały na dokonaniu
pełnej konserwacji technicznej i estetycznej zabytku.
Uchwała została zrealizowana.
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84.

XXIII/263/20

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 CzerwionkaLeszczyny

4.09.2020 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac polegających na
odtworzeniu więźby dachowej i stropu drewnianego na
części budynku przy ul. Wolności 25 znajdującego się na
terenie układu urbanistycznego osiedla robotniczego KWK
„Dębieńsko”, wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem A/1550/95. Uchwała została zrealizowana.

85.

XXIII/264/20

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 CzerwionkaLeszczyny

4.09.2020 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac polegających na
odnowieniu powłoki malarskiej na pokryciu dachu oraz
remoncie
ścian,
renowacji
okien
i
drzwi
w kościele pw. św. Trójcy Przenajświętszej
w Palowicach, wpisanym do rejestru zabytków pod
numerem A/563/66. Uchwała nie została zrealizowana.

86.

XXIII/265/20

wyrażenia zgody na zbycie udziałów
w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
w trybie bezprzetargowym na rzecz innych
współwłaściciel

4.09.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej
w Dębieńsku, działka nr 23 o pow. 5025 m2 na rzecz
innych współwłaścicieli.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i
faktyczny oraz dokonano wyceny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości, zawarto umowę sprzedaży w formie aktu
notarialnego za cenę 248.283, 56 zł. Uchwała została
zrealizowana.

87.

XXIII/266/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

4.09.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części
nieruchomości obejmującej działkę nr 3410/86 o pow. 513
m2 położonej w obrębie geodezyjnym Leszczyny
z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny.
Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do najmu, podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

88.

XXIII/267/20

podjęcia przez Gminę i Miasto CzerwionkaLeszczyny działalności
w zakresie telekomunikacji

4.09.2020 r.

Uchwała podjęta w celu dokonania wpisu Gminy
i Miasta do rejestru jednostek samorządu terytorialnego
wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
Uchwała została zrealizowana.

89.

XXIII/268/20

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
drzew uznanych za pomniki przyrody

4.09.2020 r.

Uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
5 szt. drzew o statusie pomnika przyrody. Uchwała została
zrealizowana.

90.

XXIII/269/20

zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

4.09.2020 r.

Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej
dotacji dla ZGM na utrzymanie obiektów i pomieszczeń
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki
przekazywana była od 1 października 2020 roku do ZGM
zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zrealizowana.

91.

XXIV/271/20

zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

30.09.2020 r.

Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej
dotacji dla ZGM na utrzymanie obiektów i pomieszczeń
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki
przekazywana była od 1 października 2020 roku do ZGM
zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zrealizowana.

92.

XXV/274/20

wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic,
zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich
w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

30.10.2020 r.

Uchylona
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93.

XXV/275/20

uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części
terenu górniczego „Dębieńsko 1”
obejmującego obszar w obrębach Czuchów
i Dębieńsko

30.10.2020 r.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego kończącym
procedurę uchwalania planu miejscowego, do
sporządzenia którego przystąpiono na podstawie uchwały
nr XXXVI/407/17 z 26 maja 2017 r.

94.

XXV/276/20

Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

30.10.2020 r.

Uchylona

95.

XXV/277/20

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zagospodarowania tych
odpadów

30.10.2020 r.

Uchylona

96.

XXV/278/20

zasad obciążania nieruchomości Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny
służebnościami gruntowymi i przesyłu

30.10.2020 r.

Uchwała określająca zasady obciążania nieruchomości
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami
gruntowymi i przesyłu. Na jej podstawie przeprowadzane
będą procedury obciążania nieruchomości gminnych
służebnościami gruntowymi i przesyłu. Uchwała w trakcie
realizacji.

97.

XXV/279/20

przyjęcia zmian do regulaminu udzielania
dotacji celowej projektu grantowego pn.
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii w CzerwionceLeszczynach” ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa za pośrednictwem
budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny 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 CzerwionceLeszczynach z dnia 18 października 2019 r.

30.10.2020 r.

Uchwała zmieniająca regulamin, w którym dookreślono
nieprzekraczalną datę zakończenia realizacji inwestycji.
Uchwała w trakcie realizacji.

98.

XXV/280/20

rozpatrzenia petycji Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bełku dotyczącej podjęcia
działań mających na celu zwalczanie rośliny
barszcz Sosnowskiego

30.10.2020 r.

Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia petycji
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku.

99.

XXV/281/20

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2021-2023

30.10.2020 r.

W ramach programu udzielane jest wsparcie i pomoc
rodzinom w celu zachowania lub przywrócenia funkcji
opiekuńczo-wychowawczej. Uchwała w trakcie realizacji.

wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gminnych służebnością
przesyłu

30.10.2020 r.

Uchwała stanowiąca podstawę do obciążenia
nieruchomości gminnej obejmującej część działki
nr 2102/49 położoną w obrębie Czerwionka służebnością
przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego –
właściciela kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej na
przedmiotowej nieruchomości. Po zgromadzeniu
wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających jej
stan prawny i faktyczny, w oparciu o zebrane materiały
oraz o dokonaną wycenę, strony ustalą w protokole
uzgodnień warunki służebności, kolejno na jego podstawie
zostanie zawarta umowa notarialna za jednorazowym
wynagrodzeniem. Uchwała w trakcie realizacji.

100. XXV/282/20
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101. XXV/283/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy

30.10.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym
kolejnej
umowy
dzierżawy
nieruchomości obejmującej działkę nr 618/71 o pow. 5989
m2 położonej w obrębie geodezyjnym Czuchów
z przeznaczeniem na cele rolnicze.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, podpisano z
wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

102. XXV/284/20

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy

30.10.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do zawarcia w trybie
bezprzetargowym
kolejnej
umowy
dzierżawy
nieruchomości obejmujących działki nr 1104/46, 1105/46,
1603,46, 1604/22, 1605/46, 1606/22, 1599/21, 3923/264,
1600/21, 1601/46, 1602/22, 2801/238,
położonych w obrębie geodezyjnym Dębieńsko oraz działki
nr 2031/439, 2029/439, 2247/439, 2248/439, 2024/439,
2025/439, 2027/439
położonych w obrębie Czuchów o łącznej powierzchni
37 844 m2 z przeznaczeniem na cele rolnicze.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podpisano
z wnioskodawcą stosowną umowę. Uchwała została
zrealizowana.

103. XXV/285/20

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej w trybie
bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika
wieczystego

30.10.2020 r.

Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej
w Leszczynach przy ul. Brzozowej, działka nr 2695/324
o pow. 1907 m2 na rzecz jej użytkowników wieczystych.
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny
i faktyczny oraz dokonano wyceny.
Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do zbycia. Przewidywany termin
zakończenia procedury i zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego to II kwartał 2021 roku. Uchwała
w trakcie realizacji.

104. XXV/286/20

wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji
projektu
nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-240029/20-003 „Reintegracja i integracja
stanowi przyszłość naszego miasta Program Aktywności Lokalnej”
finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerskiej z Fundacją IMAGO dotyczącej
wspólnej realizacji projektu,

30.10.2020 r.

Uchwałą
wyrażono
zgodę
na
przystąpienie
do realizacji projektu i zawarcia umowy partnerskiej
z Fundacją IMAGO – zawarto umowę, realizacja od 2021
roku. Uchwała w trakcie realizacji.
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105. XXV/287/20

wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji
projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.0524-0037/20-002 „Lokalna Strategia
Reintegracji” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją
IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. św.
Brata Alberta - Koło Rybnickie dotyczącej
wspólnej realizacji projektu

30.10.2020 r.

Uchwałą
wyrażono
zgodę
na
przystąpienie
do realizacji projektu i zawarcia umowy partnerskiej
z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata
Alberta – zawarto umowę, realizacja od 2021 roku.
Uchwała w trakcie realizacji.

106. XXV/288/20

wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji
projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.0524-01E0/20-002 „Powiatowy Program
Asystencki” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją
IMAGO i Stowarzyszeniem "OLIGOS"
dotyczącej wspólnej realizacji projektu

30.10.2020 r.

Uchwałą wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji
projektu
i
zawarcia
umowy
partnerskiej
z Fundacją IMAGO i Stowarzyszeniem OLIGOS – zawarto
umowę, realizacja od 2021 roku. Uchwała
w trakcie realizacji.

107. XXVI/291/20

zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Czerwionce-Leszczynach

11.12.2020 r.

Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej
dotacji dla ZGM na utrzymanie obiektów i pomieszczeń
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki
przekazywana była od 16 grudnia 2020 r. do ZGM
zwiększona kwota dotacji. Uchwała została zrealizowana.

108. XXVI/292/20

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny

11.12.2020 r.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
stanowi podstawę do realizacji projektów, programów i
zadań wieloletnich z perspektywy roku 2021. Przedstawia
także prognozę sytuacji finansowej w roku 2021 i latach
następnych.

109. XXVI/293/20

Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok

11.12.2020 r.

Uchwała budżetowa na rok 2021 stanowi podstawę
finansową działalności gminy w roku 2021.
Jej realizacja odzwierciedla działania gminy, w tym
realizację projektów, programów i zadań w wymiarze
finansowym.

110. XXVI/294/20

stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

11.12.2020 r.

Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji
przedmiotowej dla ZGM: dopłaty do utrzymania
i remontów zasobów mieszkaniowych, dopłaty do
utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności
publicznej oraz dopłaty do zaliczek na fundusz remontowy
(udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych).
Ustalone stawki stanowią podstawę do przekazywana
od 1 stycznia 2021 r. do ZGM kwota dotacji
przedmiotowej.

111. XXVI/295/20

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2021 roku

11.12.2020 r.

Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia
2021 r.

112. XXVI/296/20

określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2021 roku

11.12.2020 r.

Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących od
1 stycznia 2021 r.

113. XXVI/297/20

uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
północnej części obrębu Dębieńsko
obejmującej fragment terenu górniczego
„Ornontowice 1”

11.12.2020 r.

Uchylona
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114. XXVI/298/20

zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w obrębie Bełk

11.12.2020 r.

Zmiana miejscowego planu dotyczy ustaleń uchwały
Nr XXXIX/517/14 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej,
granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1. Uchwała została
zrealizowana.

115. XXVI/299/20

rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach

11.12.2020 r.

Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej,
rozpatrującej skargę na Dyrektora jednostki organizacyjnej
gminy – Szkoły Podstawowej Nr 3 w CzerwionceLeszczynach.

116. XXVI/300/20

rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
w Czerwionce-Leszczynach

11.12.2020 r.

Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej,
rozpatrującej skargę na Dyrektora jednostki organizacyjnej
gminy – Szkoły Podstawowej Nr 1 w CzerwionceLeszczynach.

117. XXVI/301/20

wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i
prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt

11.12.2020 r.

Uchwała wyrażająca pozytywną opinię Rady Miejskiej
dotyczącą utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji
zwierząt (jeży) przy ul. Szkolnej 21A w Stanowicach.
Uchwała została zrealizowana.

118. XXVI/302/20

określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z
terenu nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych

11.12.2020 r.

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów
stałych oraz nieczystości ciekłych.

119. XXVI/303/20

udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
w 2021 roku

11.12.2020 r.

Realizacja uchwały od 2021 roku.

120. XXVI/304/20

niedochodzenia należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych

11.12.2020 r.

Uchwała reguluje sprawę niedochodzenia przypadającej
Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny oraz jej
jednostkom organizacyjnym rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych. Uchwała w trakcie realizacji.

121. XXVI/305/20

zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz.
550)

11.12.2020 r.

Uchwałą wprowadzono zmianę załącznika nr 2, na
podstawie którego naliczane są opłaty za pobyt
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała
w trakcie realizacji.

122. XXVI/306/20

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.)

11.12.2020 r.

Uchwałą wprowadzono załącznik nr 4 - Regulamin
udzielania dotacji dla osób prawnych nieprowadzących
działalności gospodarczej na realizację przedsięwzięć
związanych z demontażem i unieszkodliwianiem
z budynków materiałów budowlanych zawierających
azbest. Uchwała w trakcie realizacji.

123. XXVI/307/20

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok

11.12.2020 r.

Uchylona

124. XXVI/308/20

przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2021-2024

11.12.2020 r.

Program opiera się na kompleksowej pomocy zarówno dla
ofiar jak i sprawców przemocy, przy udziale służb
i instytucji, organizacji pozarządowych i społeczności
lokalnej. Podejmowane są równocześnie działania
o
charakterze
interwencyjnym,
profilaktycznym,
terapeutycznym korekcyjnym.
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125. XXVI/309/20

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok

11.12.2020 r.

Realizacja uchwały od 2021 roku.

126. XXVI/310/20

przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny
Sp. z o.o. na lata 2022-2024”

11.12.2020 r.

Konieczność ustalenia planu na okres obowiązywania
nowej 3-letniej taryfy.

127. XXVI/311/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy

11.12.2020 r.

Dotyczy zawarcia umowy z GPW na dzierżawę gruntu,
w którym posadowiona jest infrastruktura stanowiąca
własność GPW (Czuchów ul. 3 Maja 85). Uchwała znajduje
się w trakcie realizacji.

128. XXVI/312/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

11.12.2020 r.

Uchwała została zrealizowana poprzez zawarcie umowy
najmu z pominięciem trybu przetargowego. Efektem
zawarcia umowy jest zwiększenie przychodów gminy
z tytułu czynszu.

129. XXVI/313/20

wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

11.12.2020 r.

Uchwała została zrealizowana poprzez zawarcie umowy
najmu z pominięciem trybu przetargowego. Efektem
zawarcia umowy jest zwiększenie przychodów gminy
z tytułu czynszu.

130. XXVI/314/20

przyjęcia kolejnego oświadczenia
zawierającego stanowisko dotyczące
koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych w Strategicznym Studium
Komunikacyjnym CPK

11.12.2020 r.

Uchwała
zawiera
stanowisko
Rady
Miejskiej
w sprawie koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych
przedstawionych
w
Strategicznym
Studium
Komunikacyjnym CPK.

131. XXVI/315/20

wystąpienia z apelem do Sejmiku
Województwa Śląskiego o zmianę uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego nr
V/36/12017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw

11.12.2020 r.

Apel o przedłużenie terminu wymiany instalacji,
o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a „uchwały
antysmogowej”, w przypadku zawarcia przez podmiot
eksploatujący do końca 2024 roku umowy z właścicielem
sieci dystrybucji przemysłowej lub gazowej i realizacji
przyłącza do końca 2024 roku.

132. XXVII/316/20

zmiany statutów jednostek pomocniczych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

18.12.2020 r.

Uchwała wprowadzająca zmiany w statutach jednostek
pomocniczych gminy dot. przedłużenia kadencji organów
jednostek do czasu wyborów na nową kadencję, które
przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania
stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii. Uchwała została zrealizowana.

133. XXVIII/318/20

wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji
Czerwionka-Leszczyny

29.12.2020 r.

Na podstawie Uchwały wyznaczono Aglomerację
Czerwionka-Leszczyny o wielkości 22 581 RLM. Uchwała
została zrealizowana.

134. XXVIII/319/20

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej

29.12.2020 r.

Nabycie
terenów
przeznaczonych
w
planie
zagospodarowania przestrzennego pod cele publiczne
takie jak drogi. Uchwała w trakcie realizacji.
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Podobnie jak w latach poprzednich, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podejmowała także w roku 2020 uchwały w sprawie
zmian podjętych w dniu 13 grudnia 2019 roku uchwał dotyczących finansów gminy tj. Uchwały Budżetowej oraz Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.
Zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej na 2020 rok - uchwała Nr XIV/155/19 - dochody gminy zostały zaplanowane w kwocie
227.265.184,72 zł, a wydatki w kwocie 230.508.084,72 zł. Wynikający z tych wielkości planowany deficyt w kwocie 3.242.900,00 zł
oraz rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł związane z przypadającym na rok 2020 wykupem wyemitowanych obligacji, miały znaleźć
źródło finansowania w przychodach z emisji nowych obligacji 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 1.242.900,00 zł. W trakcie
roku w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach 11 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej oraz
38 zarządzeń zmieniających kwoty dochodów i wydatków oraz 296 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020r.
planowane początkowo kwoty uległy zmianie. Na koniec roku 2020 planowana kwota dochodów wynosiła 234.953.324,60 zł, a kwota
planowanych wydatków 237.834.467,76 zł. Podejmowane uchwały wpłynęły także na zmianę kwoty przychodów z wolnych środków
oraz wprowadziły przychody z dwóch nowych źródeł. Ostatecznie plan przychodów wynosił 6.881.143,16 zł. Składała się na niego
niezmieniona kwota przychodów z wyemitowanych obligacji, zmniejszone przychody z wolnych środków w kwocie 819.881,79 zł,
wprowadzone przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych
ustawach w kwocie 53.987,57 zł oraz wprowadzone przychody wynikające z rozliczenia środków, związanych z realizowanymi
projektami finansowanymi z udziałem środków unijnych, w kwocie 7.273,80 zł.
W ramach planowanych kwot, jednostki organizacyjne realizowały swoje statutowe zadania, zarówno zadania stałe jak i zadania
wpływające na rozwój Gminy. Podejmowane działania przyniosły finansowy efekt w zrealizowaniu dochodów w kwocie
222.453.976,76 zł i wydatków w kwocie 215.399.281,09 zł. Wynikiem tego było zakończenie roku nie deficytem ale nadwyżką w kwocie
7.054.695,67 zł.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 - uchwała Nr XIV/154/19 - zmieniana była w zakresie przedsięwzięć
wieloletnich poprzez podjęcie przez Radę Miejską 9 uchwał. Zmiany wprowadzane uchwałami dotyczyły wprowadzenia nowych zadań
i projektów wieloletnich, zmianą kwot na ich realizację i związaną z tym zmianą limitów zobowiązań oraz zmianą okresu realizacji
i harmonogramu 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
11 zarządzeń zmieniających uchwałę w tym zakresie.
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Wykaz ważniejszych uchwał z lat wcześniejszych (sprzed 2020 roku)
realizowanych w 2020 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 2020 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 Palowicach i Szczejkowicach zamknęły się kwotą
147.640,01 zł. Dokonywano cięć pielęgnacyjnych,
renowacji krzyży cmentarnych. Prowadzono inne prace
remontowo-utrzymaniowe. W 2020 roku odbyło się
35 pochówków na cmentarzu w Szczejkowicach i 18
w Palowicach.

2.

XXV/251/08

ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego publicznych dróg gminnych

27.06.2008 r.

W roku 2020 ZDiSK z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego wypracował dochody w kwocie 5.029,67 zł.

3.

XXXV/375/09

ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród
Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny 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 2020 Burmistrz
przyznał nagrody za całokształt pracy dydaktycznowychowawczej nauczycielom oraz dyrektorom jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-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. Złoża sukcesu” stanowi znak
rozpoznawczy naszej Gminy.

5.

XLII/514/09

Określenia wysokości sumy, do której
burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania przekraczające rok budżetowy

27.11.2009 r.

Uchwała określa kwotę 3.000.000,00 zł jako kwotę, do
której każdorazowo Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy.

6.

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 budżetu. Wolne w danym okresie czasu środki
budżetowe podlegają lokowaniu na okresy do 2 miesięcy.
W 2020 roku zawierano terminowe lokaty bankowe
wykorzystując najwyższe oprocentowanie oferowane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

7.

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 wynikające z uchwały corocznie
stosowane są przy opracowywaniu projektu budżetu oraz
przy pracach nad projektem.
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8.

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 finansowej oraz planów finansowych
samorządowych jednostek kultury. Określa zakres
informacji jaki powinien być przedstawiony do oceny
stopnia realizacji budżetu i tym samym do oceny sytuacji
gminy oraz szans i ewentualnych zagrożeń. Informacja
przygotowana zgodnie z zapisami uchwały corocznie
przygotowywana jest w terminie do 31 sierpnia.

9.

L/590/10

uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

28.05.2010 r.

Przyjęte uchwałą studium jako dokument o charakterze
strategicznym, kreującym politykę planistyczną Gminy,
stanowi podstawę do opracowania miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
w
tym
opracowywanych w 2020 roku.

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 wykonywania, z wyjątkiem powierzchni
zajętych na działalność gospodarczą; grunty oznaczone
w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 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 bezpłatna, 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 2020 udzielano zwolnień na mocy niniejszej
uchwały.

11.

XXIV/278/12

lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich
na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

14.09.2012 r.

Koszty utrzymania targowisk w dzielnicy Czerwionka
i Leszczyny zamknęły się kwotą 356.093,03 zł, a dochody
całkowite kwotą 161.745,40 zł. Zakres działań: obsługa
handlujących, pobieranie opłat, bieżące utrzymanie.
Udostępniano halę targową 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
kierunku
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 wypłacanych co miesiąc radnym.
Na tej podstawie wypłacano diety radnym w 2020 roku.

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
funkcję przedstawiciela gminy w związkach
międzygminnych. Na jej podstawie w 2020r. przyznawano
diety tym radnym.

15.

XXVIII/358/13

1.02.2013 r.

Uchwała określająca zasady obliczania diet dla organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Na tej
podstawie wypłacano diety w 2020 roku.

diet dla sołtysów oraz przewodniczących
zarządów dzielnic (osiedli)

93

CZERWIONKA-LESZCZYNY | Raport o stanie Gminy i Miasta 2020
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 budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki obowiązuje na kolejne lata.
Na jej podstawie ustalana jest wysokość środków
funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw
i przekazywane są informacje o jego wysokości sołtysom.
Następnie w oparciu o prawidłowo złożone przez
sołtysów wnioski sołectw wskazujące przedsięwzięcia,
w projekcie budżetu a następnie budżecie na następny
rok zabezpieczane są środki na ich realizacje. W roku
2019 wpłynęły wnioski od wszystkich 6-ciu sołectw
i zgodnie z tym w budżecie na 2020 r. została ujęta kwota
226.176,50 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 2020 MOSiR wydał 35 karnetów dla osób
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-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 CzerwionkaLeszczyny

25.04.2014 r.

W roku 2020 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 roku przeprowadzono ewaluację i opracowano
Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020.
W tym celu zebrano dane od realizatorów działań
wpisujących się w cele Strategii. Opisano działania
podejmowane w 2018 r., wskazując realizowane projekty
i zadania wraz z ich realizatorami. Informacje te zostały
podzielone w oparciu o cele szczegółowe
poszczególnych priorytetów. Ponadto zaprezentowano
wartości osiągniętych wskaźników w porównaniu z latami
wcześniejszymi. Raport został zaprezentowany na
komisjach Rady Miejskiej oraz przyjęty na sesji Rady
Miejskiej w dniu 18 października 2019 r. Jest on dostępny
pod adresem:
http://www.bip.czerwionkaleszczyny.pl/download/25022.pdf

20.
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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. Prowadzona jest „Akcja Zima”, zarówno
w obrębie pasa drogowego dróg gminnych jak i innych
terenów objętych utrzymaniem. Opróżniane są kosze na
śmieci. Na terenie bazy ZDiSK prowadzona jest
segregacja odpadów, a ścieki na bieżąco wywożone są
na teren PWiK Sp. z o.o. W kwietniu i październiku
przeprowadzana jest akcja deratyzacyjna. Jednostka
zapewnia (na wniosek) pojemniki na odpady i kabiny WC
dla obsługi imprez na swoich terenach i innych na terenie
Gminy. W ramach regulaminu obsługiwany jest PSZOK.
W roku 2020 z terenu PSZOK na teren RIPOK
w Knurowie przekazano między innymi: 72,76 t zużytych
opon, 2.08683 t gruzu betonowego, ceglanego
z rozbiórek, 4,94 t papy, 16,36 t szkła, 12,96 t tekstyliów,
1.131,16 t odpadów ulegających biodegradacji, 110,88t
odpadów wielkogabarytowych.
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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 pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

22.

XII/164/15

opłaty targowej

23.10.2015 r.

ZDiSK pobiera opłaty targowe zgodnie z zapisami
uchwały. Dochody łączne w roku 2020 zamknęły się
kwotą 161.745,40 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 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta przyznał
27 dorocznych nagród w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
za 2019 r. na kwotę całkowitą 40.000,00 zł, w tym:
4 nagrody za całokształt działalności, 19 nagród
za osiągnięcia o istotnym znaczeniu oraz 4 nagrody za
upowszechnianie i ochronę kultury

24.

XXI/243/16

Ustanowienia Nagrody Gospodarczej
Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny „Diament Biznesu”

22.04.2016 r.

W 2020 roku Kapituła Konkursu przyznała
6 statuetek „Diament Biznesu”. W kategorii Firma Roku Piekarstwo-Cukiernictwo Czesław Wałach, w kategorii
Produkcja – PPUH „JAJ-POL” Sp. z o.o., w kategorii
Handel – PHUP Tomasz Procek, w kategorii Usługa –
Firma Inżynieryjno-Usługowa „PYTEL”, w kategorii
Wybitne Zaangażowanie Społeczne – Firma HandlowoTransportowa Gawlik Urszula. Nagroda specjalna –
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp.
z o.o.. Wręczenie statuetek odbyło się podczas uroczystej
gali 27 lutego 2020 r.

25.

XXXIII/366/17

inkasa podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego

24.02.2017 r.

Na podstawie niniejszej uchwały w 2020 roku na terenie
miejscowości: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza,
Stanowice, Szczejkowice, Czerwionka, Czuchów,
Dębieńsko i Leszczyny zarządzono oraz przeprowadzono
pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

26.

XXXIII/369/17

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

24.02.2017 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 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

XXXV/392/17

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

28.04.2017 r.

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 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
zabawowych i rekreacyjno-sportowych, łączne koszty
poniesione na ten cel to 152.001,06 zł.

oraz
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29.

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

23.06.2017 r.

W 2020 roku zgodnie z procedurą określoną
w uchwale zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej
zadanie publiczne pn.: Wybieg dla psów przy ul.
Sportowej w Leszczynach. Całkowity koszt 56.795,25 zł.

30.

XL/448/17

określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe

29.09.2017 r.

W 2020 roku zgodnie z zasadami i trybem określonym w
uchwale, Burmistrz Gminy i Miasta przyznał za wybitne,
wysokie wyniki sportowe 11 stypendiów na ogólna kwotę
40.000,00 zł oraz 13 nagród jednorazowych na łączną
kwotę 10.000,00 zł

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 organizacyjnym mogą
być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana
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 Burmistrz Gminy i Miasta w zakresie
należności pobieranych przez Urząd Gminy i Miasta,
kierownik jednostki budżetowej lub zakładu 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 2020 roku ulg w łącznej
kwocie 29.412,48 zł. Przesłankami 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
Podstawowej 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
Podstawowej 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
Podstawowej 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
Podstawowej 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
Podstawowej
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 Szkoły
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
Podstawowej nr 8 im. R. i Z. Pietrasów w CzerwionceLeszczynach. 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
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w CzerwionceLeszczynach. 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
Podstawowej 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
Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza
w Czerwionce-Leszczynach. Uchwała zrealizowana.

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
Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki
w Czerwionce-Leszczynach. 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
Podstawowej 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 2020 z budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny została udzielona dotacja podmiotowa
Prywatnemu Niepublicznemu Przedszkolu „Karolinka”
oraz Chrześcijańskiemu Przedszkolu „Genesis”
w Czerwionce-Leszczynach.
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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 korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Uchwała w trakcie
realizacji.

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 których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, jako jeden
z elementów weryfikacji poprawności danych arkuszy.

47.

XLVIII/529/18

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych
treningowych

23.03.2018 r.

Uchwała ustala zasady odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych. W 2020 roku
z mieszkań skorzystało 18 osób.

48.

XLIX/543/18

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w dziennych domach
pomocy

20.04.2018 r.

Żaden mieszkaniec w 2020 roku nie skorzystał z tej formy
pomocy.

49.

LI/563/18

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

29.06.2018 r.

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

50.

LI/565/18

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

29.06.2018 r.

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

51.

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
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Na jej podstawie
Burmistrz ustala dodatki dla dyrektorów, a dyrektor
jednostki organizacyjnej przyznaje nauczycielom dodatki
do wynagrodzenia oraz ustala wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw. Uchwała w trakcie realizacji.

52.

LIV/589/18

zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem zwrotu

28.09.2018 r.

Osobom i rodzinom, których dochody przekraczają
wysokość umożliwiającą uzyskanie bezzwrotnej pomocy
społecznej, może być przyznana w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, pomoc pieniężna lub
w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości
świadczenia. Uchwała w trakcie realizacji.
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53.

LVI/617/18

ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

16.10.2018 r.

Uchwałę podjęto w celu wykonania postanowień
art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na jej podstawie
wydawane są koncesje na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dane statystyczne w tym zakresie posiada
Wydział Spraw Społecznych. Uchwała jest realizowana
na bieżąco.

54.

LVI/618/18

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Żory dotyczącego zasad
prowadzenia Pozaszkolnego Punktu
Katechetycznego przy parafii ewangelickoaugsburskiej 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
Prezydentem Miasta Żory i Burmistrzem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w sprawie powierzenia miastu
Żory przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
prowadzenia nauczania religii Kościoła EwangelickoAugsburskiego. W roku szkolnym 2020/2021 nauką religii
na postawie ww. porozumienia objęty był
1 uczeń.

55.

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
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

56.

XIII/134/19

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2020 r.

22.11.2019 r.

Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek
podatku od nieruchomości, obowiązujących od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

57.

XIII135/19

określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2020 r.

22.11.2019 r.

Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek
podatku od środków transportowych, obowiązujących od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

58.

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 Seniora.

59.

III/35/18

określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem ”Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13.12.2018 r.

Uchwałą określono zasady obowiązujące od 2019 roku.

60.

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-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji
organizatora publicznego transportu zbiorowego
w przewozach pasażerskich dla naszej gminy tj. dla linii
komunikacyjnych 194 i 195. W 2020 roku wykonanych
zostało 289 494 wzkm.
Dotacja celowa – 1.713 604,00 zł.

61.

XII/122/19

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

18.10.2019 r.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przydzielono
dotacje dla 14 klubów sportowych na łączną kwotę
380.000,00 zł.

62.

XIII/139/19

Uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 r.

22.11.2019 r.

W 2020 roku realizowano Program Współpracy.
5 organizacji pozarządowych realizowało zadania
publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu
o dotacje. Zawarto 6 umów dotacyjnych na łączną kwotę
596 471,43 zł.
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63.

XIV/156/19

stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowej na 2020 rok
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach

13.12.2019 r.

Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji
przedmiotowej dla ZGM: dopłaty do utrzymania
i remontów zasobów mieszkaniowych, dopłaty do
utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności
publicznej oraz dopłaty do zaliczek na fundusz
remontowy
(udział
Gminy
we
wspólnotach
mieszkaniowych). Ustalone stawki obowiązywały
od 1 stycznia 2020 roku.

64.

XIV/160/19

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 r.

13.12.2019 r.

Program był realizowany w 2020 roku. Na działania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano
4 999,60 zł, zaś na działania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi poniesiono środki finansowe w wysokości
126 442,29 zł.
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