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1. Wstęp 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest dokumentem strategicznym 

porządkującym rozwój lokalny gminy i miasta. Została przyjęta przez Radę Miejską  

w Czerwionce-Leszczynach roku Uchwałą Nr XLVII/622/14 z dnia 26 września 2014. 

 

Stałe monitorowanie efektów jej wdrażania jest zadaniem Burmistrza Gminy i Miasta.  

W związku z tym opracowywane są Raporty o stanie realizacji zawierające sprawozdanie 

z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Niniejszy raport obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Dokument został 

opracowany przez Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych na podstawie 

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

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

opracowania korzystano również z informacji uzyskanych od innych podmiotów, mających 

istotne znaczenie dla rozwoju miasta. Część wskaźników podano na podstawie 

dostępnych danych statystycznych pochodzących z Bazy Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

Niniejszy raport, obejmujący lata 2019-2020, jest czwartym i ostatnim raportem  

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

Zawarte w nim informacje przedstawiają bieżącą ocenę stopnia realizacji postawionych 

celów.  

 

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

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

Leszczyny. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia planów i programów 

szczegółowych oraz kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny.                

Cel główny jaki wyznaczono strategii oparto na trzech najsilniejszych wyróżnikach 

gminy i miasta, którymi są:  

 różnorodność gminy zapewniająca warunki dla rozwoju różnych funkcji, 

 położenie między głównymi aglomeracjami regionu, 

 komplementarność atutów względem głównych aglomeracji regionu. 

 

Cel główny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 

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

i kariery zawodowe, miejscem zapewniającym przyjazne warunki dla rozwoju 

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

aglomeracjach”. 

 

Rozwój strategiczny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny skupiono na dwóch 

priorytetach: 

 gospodarczym, jako biegun inwestycji i nowej gospodarki regionu, 

 społecznym, jako wspólna tradycja i wspólna przyszłość. 

 

Celem strategicznym priorytetu gospodarczego jest „Rozwój zróżnicowanej 

struktury gospodarczej, na którą składają się przedsiębiorstwa lokalne 

wykorzystujące różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby 

mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący w gospodarkę gminy nowe 

technologie, kreujący atrakcyjne miejsca pracy, współpracujący z lokalnym 

biznesem”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CI/1 Wysoka atrakcyjność terenów inwestycyjnych opierająca się na położeniu 

gminy na międzynarodowych szlakach drogowych oraz usytuowaniu w sąsiedztwie 

głównych aglomeracji województwa śląskiego, 

 CI/2 Trwała zdolność lokalnej gospodarki do restrukturyzacji, podnoszenia 

konkurencyjności, kształtowania nowoczesnych specjalizacji gospodarczych oraz 

zaspokajania popytu wewnętrznego dzięki twórczemu wykorzystywaniu 

specyficznych cech gminy, wysokiemu poziomowi przedsiębiorczości mieszkańców 

oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, 



5 

 

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

rozwój usług czasu wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu  

i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy, 

 CI/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych  

i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora obywatelskiego 

kompetencje mieszkańców, umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy oraz 

podejmowanie własnej działalności gospodarczej. 

 

Cel strategiczny priorytetu społecznego to „Zintegrowani wokół dziedzictwa 

lokalnego oraz wizji rozwoju mieszkańców gminy podejmujący wspólne 

działania na rzecz poprawy jakości życia, budowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wykorzystujący możliwości rozwoju dostarczane przez 

gminę”. 

Dookreślają go następujące cele szczegółowe: 

 CII/1 Zachowane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy, 

 CII/2 Nowoczesne zarządzanie gminą przejawiające się w uczestnictwie 

mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz zapewnianiu warunków dla realizacji 

działań na rzecz rozwoju lokalnego, 

 CII/3 Wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych jako realnych gospodarzy gminy 

i swoich miejscowości przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerstwa 

lokalnego, 

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

mieszkańców oraz odkrywania ich przedsiębiorczości i kreatywności wynikające  

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

jakościowa 

 

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

usytuowaniu w sąsiedztwie głównych aglomeracji województwa śląskiego 
 

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

odpowiedzialna 

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

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  
 

Opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  
– budżet własny  
2019: 41 499,40 zł. 
2020: 55 104,00 zł. 

Wydział Planowania Przestrzennego 

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

   

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

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

przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych 

 

 

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

odpowiedzialna 

P4. Stworzenie w partnerstwie samorządu  

i biznesu lokalnego systemu monitoringu 
potrzeb rynku pracy i kwalifikacji 
poszukiwanych przez lokalnych 
przedsiębiorców 

   

P5. Wspieranie działań umożliwiających 
przebranżowienie lokalnych firm, w tym: 
-oferty doradczej kreowanej przez 
podmioty otoczenia biznesu 

-projektów edukacyjnych wzmacniających 
kompetencje przedsiębiorców lokalnych 
tworzenia sieci współpracy – w ramach 
gminy oraz z partnerami w otoczeniu – 
podnoszących poziom specjalizacji i 
konkurencyjności lokalnych firm 

   

P6. Rozwijanie oferty doskonalenia 

zawodowego przy wykorzystaniu bazy 
edukacyjnej miasta i gminy 

   

P7. Gospodarcze wykorzystanie wód 
solankowych 

   

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

mieszkaniowego przy wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

    

P10. Rozwój usług agroturystycznych  
i turystyki weekendowej 

   

P11. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
umożliwiającej aktywne spędzanie czasu 

wolnego: np. ścieżki rowerowe, siłownie 
plenerowe 

Poprawa estetyki terenu w centrum 
sołectwa Bełk obok Słonecznego Placu  

i budynku OSP 

W ramach zadania zakupiono urządzenia 
fitness. 

Wartość zadania 2019 r.: 2 264,43 zł 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

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

W ramach zadania zagospodarowano teren 
przy zabytkowym zameczku, wykonano 
plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz 
boiskiem/lodowiskiem.  
Zadanie dofinansowane w ramach RPO 
WSL 2014-2020: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego.  
Wydatki w 2019 r.: 4 625 889,65 zł 
Wydatki w 2020 r.: 8 910 557,16 zł. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Uzupełnienie placu zabaw w Przegędzy przy 
ul. Szkolnej o nowe urządzenia zabawowe 
wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej 

W ramach zadania zabudowano huśtawkę, 
bujak i tablicę informacyjną. 
Zadanie zrealizowane w całości w roku 
2019. Łączny koszt inwestycji: 13 914,99 
zł, zadanie współfinansowane budżetu 
Województwa Śląskiego i z budżetu gminy. 

 

Uzupełnienie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 
w Szczejkowicach o nowe urządzenia 
zabawowe 

W ramach zadania zabudowano karuzelę 
 i trzy bujaki. 
Zadanie zrealizowane w całości w roku 
2019. Łączny koszt inwestycji 14 579,19 zł, 
zadanie współfinansowane budżetu 
Województwa Śląskiego i z budżetu gminy. 

 

Mini ogród botaniczny Nad Potokiem  
w sołectwie Książenice, etap II 

Zrealizowano drugi etap zadania. Koszt 
zadania w 2019 r.: 18 197,00 zł 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Zagospodarowanie terenu parku  Wykonano dokumentację dla zadania pn. Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
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w Palowicach- dokumentacja „Zagospodarowanie terenu parku  
w Palowicach”. Koszt zadania w 2019 r.:  
39 975,00 zł 

Zakup urządzeń zabawowych na plac 
zabaw przy ul. Dębowej w sołectwie 
Palowice 

Zakupiono urządzenia zabawowe. Koszt 
zadania w 2019 r.:  50 485,35 zł 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Projekt elementów siłowni pod chmurką i 
urządzeń zabawowych na terenie Parku im. 
P. Furgoła w dzielnicy Czerwionka 

Zaprojektowano elementy siłowni pod 
chmurką oraz urządzenia zabawowe. Koszt 
zadania w 2019 r.:  2 499,99 zł 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Zakup i dostawa wraz z montażem 
urządzenia zabawowego w Parku im. P. 
Furgoła w dzielnicy Czerwionka 

Zakupiono i zamontowano urządzenie 
zabawowe w Parku im. P. Furgoła  
w dzielnicy Czerwionka. Koszt zadania  
w 2019 r.: 34 569,15 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
Otwartej Strefy Aktywności przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny 

Wykonano dokumentację projektową 
Otwartej Strefy Aktywności przy  
ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny. Koszt 
zadania w 2019 r.:  5 000,00 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności 
przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny 

Powstała nowa strefa sportowo-
rekreacyjna. Zamontowano 6 urządzeń 
siłowni zewnętrznej fitness, stół 
pingpongowy, stół do piłkarzyków, 2 gry 
edukacyjne, ławki parkowe oraz kosze na 
śmieci. Koszt zadania w 2019 r.: 88 475,97 
zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Zabudowa urządzeń rekreacyjno-
sportowych w Parku im. Piotra Furgoła w 
dzielnicy Czerwionka 

Zabudowano 5 zestawów urządzeń 
rekreacyjno-sportowych. Koszty zadania w 
2020 r.: dokumentacja projektowa- 
7 380,00 zł, zabudowa urządzeń- 
72 118,59 zł 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej w sołectwie Książenice 

Zabudowano urządzenie zabawowe- 
pomost podwójny. Koszt zadania w 2020 r.: 
25 696,10 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Doposażenie placu zabaw w Parku im. 
Piotra Furgoła w dzielnicy Czerwionka 

Zakupiono urządzenia zabawowe, kosze  
i ławki. Koszty zadania w 2020 r.: 
dokumentacja projektowa- 2 000,00 zł., 
urządzenia zabawowe, kosze i ławki- 
32 812,71 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Zakup ławek na plac zabaw przy ul. 
Kombatantów w dzielnicy Czerwionka 

Zakupiono ławki metalowe EKO z oparciem 
(2 szt.). Koszt zadania 2020 r.: 2 634,66 
zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
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Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej w sołectwie Książenice 

Zakupiono huśtawkę podwójną. Koszty 
zadania 2020 r.: dokumentacja 
projektowa- 2 000,00 zł., zakup huśtawki- 
7 359,09 zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

Wybieg dla psów na terenie Parku przy ul. 
Sportowej w dzielnicy Leszczyny 

Zbudowano wybieg dla psów. Koszty 
zadania: dokumentacja projektowa- 
6 150,00 zł., realizacja zadania- 50 645,25 
zł. 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 

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

   

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

   

P14. Promocja atrakcyjności mieszkaniowej 
miasta i gminy 

   

P15. Rozwój budownictwa jednorodzinnego 
w zabudowie wolnostojącej i szeregowej 

   

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

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

Projekt dotyczy przebudowy budynku 
nieużytkowanego hotelu robotniczego 
zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 21a  
w Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań 
socjalnych (w tym 10 mieszkań 
chronionych) oraz pomieszczenia biurowe  
i usługowe Centrum Usług Społecznych. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
przebudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania dwóch segmentów 
nieużytkowanego budynku hotelowego oraz 
budynku usługowego na lokale mieszkalne 
oraz pomieszczenia biurowe i usługowe 
CUS, termomodernizację obiektu, wymianę  
stolarki okiennej i drzwiowej, 
zagospodarowanie terenu, w tym 
wykonanie placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną i boiskiem do siatkówki 
plażowej, wykonanie dróg manewrowych, 
drogi pożarowej i parkingu. Wydatki 
poniesione w 2019 r.: 1 042 068,62 zł  
Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
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Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.  

P17. Rozwój oferty dla osób starszych (np.: 
utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla 
osób starszych lub Domu Pomocy 
Społecznej, utworzenie placówki 
niskoprogowej, np. noclegowni, schroniska 
– ewentualna realizacja zadań poprzedzona 
analizą potrzeb oraz kosztów utworzenia  
i prowadzenia placówek) 

   

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

Koło zainteresowań „Szydełkowanie  
z pasją” 

Koło zainteresowań „Szydełkowanie  
z pasją” działa przy Filii bibliotecznej Nr 2  
w Dębieńsku. Jest to grupa nieformalna, 
którą łączy wspólne zainteresowanie 
szydełkowaniem. Uczestnicy koła spotykają 
się raz w tygodniu w placówce 
bibliotecznej, wymieniają się projektami  
i wzorami, szydełkują, poszerzają swoje 
zainteresowania. Liczba uczestników: 2019 

r.- 24 osoby, 2020 r.- 16 osób. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
 
 
 
 
 
 

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ma na celu aktywizację środowiska 
seniorów z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, daje im możliwość 
zagospodarowania czasu wolnego, wspólnej 
integracji oraz rozwoju intelektualnego. 
Stąd w ramach działalności prowadzonych 
jest szereg wykładów, lektoratów oraz 
zajęć warsztatowych i ogólno-
usprawniających, a także ciekawych 
wycieczek.  
Koszty organizacji 2019 – 55.991,73 zł 
Koszty organizacji 2020 – 16.194,00 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Organizowanie Społeczności Lokalnej W ramach Organizowania Społeczności 
Lokalnej (OSL) w 2019 roku odbywały się 
regularne spotkania ( raz w tygodniu)  
z seniorami, podczas których realizowane 
były bieżące i planowane kolejne działania 
grupy. Realizowane były projekty socjalne. 
Seniorzy brali udział w licznych 
wydarzeniach organizowanych przez gminę 
oraz inne miasta, np. Jarmark Wielkanocny, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 
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Święto Makówek. Seniorzy reprezentowali 
gminę podczas przeglądów twórczości 
senioralnej w Rybniku oraz Mikołowie. 
Ponadto Seniorzy z Zameczku obchodzili 10 
lecie istnienia grupy w związku z czym 
przygotowali uroczystość na którą 
zaproszono przedstawicieli lokalnych władz, 
a także wszystkie osoby, które w ostatnim 
dziesięcioleciu miały wpływ na działalność 
grupy. 
 Źródła finansowania: środki własne 
Wydatkowane środki w 2019 r.: 7601,00 zł. 
Z uwagi na panującą w 2020 roku 
pandemię- Covid -19 mając na celu dobro 
osób starszych zrealizowano mniejszą 
liczbę zadań. 
Zrealizowano następujące projekty 
socjalne, zostały one przeprowadzone  
z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności w okresie, gdy obostrzenia 
zostały poluzowane 
"Z kopyta kulig rwie" (styczeń)- wyjazd 
integracyjny Seniorów z Zameczku  
z ogniskiem do Wisły, 
"Starość (nie) radość" (luty, marzec)- 
przygotowywanie sztuki teatralnej, 
"Maski założymy i Bieszczady zwiedzimy" 
(październik)- Zorganizowany wyjazd 
integracyjny grupy w Bieszczady. 
"Dzień Seniora 2020" (październik)-. 
Wydatkowano w 2020 roku: 6 040,00 zł. 

P19. Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury społecznej – poszerzenie 
bazy lokalowej na potrzeby pomocy 
społecznej oraz społeczności lokalnych 
(ewentualna realizacja zadań poprzedzona 
analizą potrzeb oraz kosztów) 

   

P20. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w celu realizacji zadań 
pomocy społecznej 

Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne W 2019 roku z usług opiekuńczych 
skorzystało 57 osób w ramach dotacji 
udzielanej przez gminę podmiotowi 
zewnętrznemu – PCK Knurów.  Dotacja  
w kwocie 162 932 zł. 

 
W 2020 roku z usług opiekuńczych 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
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skorzystało 48 osób w tym 7 osób 
skorzystało z usług specjalistycznych  
w ramach dotacji udzielanej przez gminę 
podmiotowi zewnętrznemu – PCK Knurów.  
Dotacja w kwocie 244 400,00 zł. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD 

W 2019 roku i 2020 roku program 
realizowany w ramach współpracy z PCK 
Knurów. W ramach dotacji udzielanej przez 
gminę podmiotowi zewnętrznemu. Żywność 
dystrybuowana jest bezpłatnie przez PCK  
w Knurowie, zadaniem tut. OPS jest 
zweryfikowanie dochodu osoby ubiegającej 
się o pomoc oraz wydanie skierowania  
(karty) do odbioru żywności. W 2019 roku 
Wydano 499 kart, skorzystało 1166 osób. 
W 2020 roku Wydano 499 kart, skorzystało 
1166 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Współpraca ze Stowarzyszeniem im. św. 
Brata Alberta 

W 2019 roku w schronisku im. Św. Brata 
Alberta przebywało 46 mężczyzn. 
Z uwagi na brak możliwości pomocowej  
w formie schronienia dla kobiet na terenie 
naszej gminy kieruje się klientki do 
ośrodków poza gminą. Podobna sytuacja 
dotyczy osób wymagających pomocy  
w formie schronienia w schronisku  
z usługami opiekuńczymi. W roku 2019  
w celu zapewnienia powyższej pomocy 
udzielono wsparcia 8 osobom 
w ośrodkach poza terenem naszej gminy. 
Budżet własny 77 822,50 zł. 
Dotacja urząd 225 000,00 zł. 
 
W 2020 roku 13 osób przebywało  
w schroniskach nie objętych dotacją tj. 
schroniskach z usługami opiekuńczymi. 
44 mężczyzn przebywało w schronisku  
w ramach dotacji udzielanej przez gminę 
podmiotowi zewnętrznemu.  
Budżet własny 172 809,62 zł. 
Dotacja urząd 298 761,00 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Projekt pn. „Paczki świąteczne dla 
samotnych mieszkańców Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny” 

Projekt jest realizowany przez Śląski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy  
w Knurowie [Tryb 19a].  

Wydział Spraw Społecznych / Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
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Wsparciem w projekcie objęto 90 
samotnych, potrzebujących pomocy  
i wsparcia osób – osoby uczestniczące 
otrzymały paczki okolicznościowe na Boże 
Narodzenie. Kwota dotacji z budżetu Gminy 
w 2020 r.: 10 000,00 zł; całość zadania:  
10 000,00 zł; liczba osób objętych 
projektem: 90. 

 

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

Aktywna integracja w powiecie rybnickim Aktywizacja społeczno - zawodowa 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, w tym klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podejmowane działania: praca 
socjalna, szkolenia zawodowe, grupy 
wsparcia,  terapia pedagogiczna, grupy 
wsparcia, zajęcia  z konsultantami, zajęcia 
komputerowe, punkt komputerowy. 
Źródła finansowania – EFS + środki 
własne. 
Wydatkowane środki: 
2019 – 372 925,99 zł (EFS) + 60 588,02 zł 
(środki własne). 
2020 – 350 910,80 (EFS) + 60 630,03 zł 
(środki własne). 
Liczba osób, które zakończyły udział  
w działaniach zmierzających do przeciw- 
działania wykluczeniu społecznemu, 
aktywizacji osób biernych zawodowo, 
niepełnosprawnych i innych pozostających 
w trudnej sytuacji życiowej  
-2019 r.: 62  
-2020 r.: 37 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

„Nasza przyszłość w naszych rękach – 
utworzenie Centrum Usług Społecznych” 

Wzrost aktywności i podniesienie jakości 
życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z obszarów 
objętych Programem Rewitalizacji dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
poprzez dostęp do usług opiekuńczych  
i asystenckich oraz utworzenie Klubu 
Seniora. 
Wartość zadania: 284 287,78 PLN 
Źródła finansowania : EFS 241 644,61 PLN, 
Budżet państwa 22 743,02 PLN, Budżet 
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jedn. samorz. teryt. 16 544,45 PLN, Środki 
prywatne 3 355,70 PLN.  
Liczba uczestników: 26 

P22. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

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

Prace społecznie użyteczne Realizowane są na podstawie porozumienia 

pomiędzy Miastem Rybnik, a Gminą 
Czerwionka-Leszczyny. Na mocy w/w 
porozumienia Powiatowy Urząd Pracy  
w Rybniku kieruje bezrobotnych klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach do wykonywania prac 
społecznie użytecznych na rzecz gminy. 
Prace społecznie użyteczne są jedną z form 
aktywizacji bezrobotnych. Prace takie mogą 
wykonywać bezrobotni, dla których upłynął 
czas pobierania zasiłku bądź też go nie 
nabyły, w miejscu zamieszkania lub pobytu 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo za 
wynagrodzeniem co najmniej 8,50 zł za 
godzinę. Ustawa nie zawiera też 
ograniczenia czasowego dla realizacji tych 
prac- co oznacza, ż osoba bezrobotna może 
cały rok (i dłużej) wykonywać prace 
społecznie użyteczne, przy czym zachowuje 
status osoby bezrobotnej. Wydatkowane 
środki: 2019- 69 366,60 zł., z tego 29 
473,24  zł. to środki własne gminy. 
2020- dotacja z PUP- 17 749,74 zł, środki 
własne: 14 703,76 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach 

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

Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020 

W 2019 i 2020 roku podjęto następujące 
działania: Zapewniono rodzinom 
profesjonalną pomoc i wsparcie w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rozwój 
sieci asystentów rodziny) oraz zapewniono 
wsparcie i pomoc kobietom w ciąży oraz 
rodzinom przeżywającym trudności w 
związku z pojawieniem się w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego.  

 

 

Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok  
i 2020 rok 

Program realizowany był we współpracy z: 
Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Czerwionce - 
Leszczynach, Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji 



16 

 

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 
poprzez: 
-prowadzenie postępowań wyjaśniających 
(2019: 101 spraw , 2020:73 sprawy); 
-pełnienie dyżurów (2019: 47, 2020: 48); 
organizowanie spotkań plenarnych (2019: 
13, 2020: 13 - w tym 8 w formie zdalnej); 
-udzielanie informacji o miejscach pomocy  
i leczenia odwykowego, porad dla osób 
uzależnionych od alkoholu, zagrożonych 
narkomanią oraz ich rodzin, w tym  
w sprawach związanych z problemem 
uzależnień i wynikającą z nich przemocą  
w rodzinie (2019: 38 osób, 2020:17 
rozmów, w tym 5 rozmów z osobami 
doświadczającymi przemocy); 
-prowadzenie rozmów interwencyjno – 
motywacyjnych z osobami zgłoszonymi do 
Komisji (2019 r.: 292 rozmowy, 2020 r.: 
153 rozmowy);  
-przyjmowanie wniosków i prowadzenie 
postępowań wyjaśniających wobec osób 
nadużywających alkoholu (2019 r.: ogółem 
101 spraw, 2020 r.: ogółem 73 sprawy) 
-systematyczną współpracę z sądem  
i biegłymi sądowymi w zakresie zadań  
i wydawania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego wobec osób 

zobowiązanych do podjęcia leczenia 
odwykowego (2019 r.: skierowano 40 
spraw do sądu o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu, w 43 
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sprawach zakończono postępowanie bez 
podjęcia dalszych działań, 18 spraw 
pozostaje w trakcie postępowania w 2020r. 
2020 r.: skierowano 7 spraw do sądu o 
zastosowanie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu, w 35 sprawach 
zakończono postępowanie bez podjęcia 
dalszych działań, 31 spraw jest w trakcie 
postępowania) ; 
-udział członków Komisji w spotkaniach 
Grup Roboczych, w związku z prowadzoną 
procedurą „Niebieskie Karty” przez Gminny 
Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 
(2019: 216 spotkań w 24 sprawach 
Komisja wszczęła postępowanie w stosunku 
do osób, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosując przemoc  
w rodzinie nadużywają alkoholu 2020: 180 
spotkań w 21 sprawach Komisja wszczęła 
postępowanie w stosunku do osób, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosując 
przemoc w rodzinie nadużywają alkoholu); 
-wydawanie opinii dotyczących zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych  
o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży  
z Uchwałami Rady Miejskiej (2019 r.: 28 
pozytywnych opinii; 2020 r.: 22 pozytywne 
opinie); 
-prowadzenie kontroli przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych (2019: 18 
kontroli w 4 lokalach gastronomicznych  
i 14 sklepach 2020: 3 kontrole w 3 
sklepach handlujących alkoholem na 
terenie gminy, nie stwierdzono 
nieprawidłowości).  
 
W latach 2019 i 2020 program był 
realizowany także poprzez podejmowanie 
działań profilaktycznych, edukacyjnych, 
informacyjnych, również środowisku 

lokalnym, mających na celu zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy. 
Zakupiono i realizowano kampanie, 
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zakupiono materiały profilaktyczne. 
Udział w Śląskim Forum Profilaktyki 
Uzależnień, konferencjach, szkoleniach.  
Ogłoszono Gminny konkurs „Wybieram 
mądrze. Biorę- życie w swoje ręce!” dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka- Leszczyny. Propagowanie 
informacji o ogólnopolskiej linii 
telefonicznej „Niebieska Linia. 
Upowszechniano informacje dotyczące 
lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin 
z problemem przemocy i uzależnień. 
 
Na realizację zadań w 2019 r. wydatkowano 
środki finansowe w kwocie 738 835,83 zł  
w tym:  
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186 
240,02 zł 
-Wspieranie rodziny - 522 595,81 zł 
-organizacja wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży 30.000 zł  
-przeciwdziałanie narkomanii- 5 000,00 zł 
 
Na realizację zadań w 2020 r. wydatkowano 
środki finansowe pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie 635 
866,97 zł w tym:  
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 126 
442,29 zł 
-Wspieranie rodziny - 527 424,68 zł 

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

W 2019 i 2020 roku podjęto następujące 
działania: kontynuowano diagnozę zjawiska 
przemocy w rodzinie (m.in. sporządzano 
statystyki określające wielkość zjawiska 
przemocy w rodzinie), wspierano  
i chroniono osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie, m.in. poprzez działalność 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz jego Grup Roboczych, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 



19 

 

P24. Wdrażanie efektywnych rozwiązań dla 
poprawy jakości środowiska 

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

W roku 2019 udzielono 19 dotacji dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków na łączną kwotę 46 683,25 zł 

ze środków własnych Gminy.  
W roku 2020 udzielono 25 dotacji dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków na łączną kwotę 59 676,25 zł 
ze środków własnych Gminy.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

Dotacje do inwestycji związanych  
z demontażem i unieszkodliwianiem 

materiałów budowlanych zawierających 
azbest – zadanie inwestycyjne własne 

W 2019 roku udzielono 3 dotacji dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 

demontażu i unieszkodliwianiu materiałów 
budowlanych zawierających azbest na 
łączną kwotę 6 125,60 zł ze środków 
własnych Gminy. 
W 2020 roku udzielono 2 dotacji dla osób 
fizycznych na inwestycje polegające na 
demontażu i unieszkodliwianiu materiałów 
budowlanych zawierających azbest na 
łączną kwotę 3 970,00 zł ze środków 
własnych Gminy. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

W roku 2019 wydatkowano ze środków 
własnych 335 515,00 zł udzielając 75 
dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 
związane z montażem ekologicznych źródeł 
ciepła i instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.  
Podział inwestycji ze względu na rodzaj 
przedsięwzięcia oraz rodzaj obiektu: 
a) wymiana 72 starych nieekologicznych 
kotłów węglowych na: 
- 37 kotłów na węgiel spełniające minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
-19 kotłów na pelet spełniających minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
- 16 kotłów gazowych, 
b) montaż 3 ekologicznych źródeł ciepła 
(kotłów gazowych) w nowobudowanych 
budynkach mieszkalnych. 
W roku 2020 wydatkowano ze środków 
własnych 224 246,82 zł udzielając 50 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 
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dotacji dla osób fizycznych na inwestycje 
związane z montażem ekologicznych źródeł 
ciepła i instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. Stare 

nieekologiczne kotły węglowe wymieniono 
na: 
- 32 kotły na węgiel spełniające minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
- 7 kotłów na pelet spełniających minimum 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, 
- 10 kotłów gazowych, 
- 1 pompę ciepła. 

P25. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 8 

Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 30.11.2018 r. 
Wartość umowy: 460 943,37 zł, realizacja 
robót budowlanych w latach 2018 – 2019, 
w roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w roku 2019.  
W ramach inwestycji zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja 
budynku poprzez docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż zaworów termostatycznych oraz 
zabudowę pompy ciepła dla potrzeb 
przygotowania ciepłej wody użytkowej na 
potrzeby placówki. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny koszt inwestycji 479 114,96 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 465 742,36 zł 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – OSP Bełk 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – OSP Bełk 
Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 13.09.2018 r. 
Wartość umowy: 386 984,82 zł, realizacja 
robót budowlanych w latach 2018 – 2019, 
w roku 2018 zakończono roboty 
budowlane, płatności w roku 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 
zaworów termostatycznych. 

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w roku 2018, 
łączny koszt inwestycji 403 833,90 zł, 
zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 349 406,92 zł. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej – Szkoła Podstawowa w 
Stanowicach 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej – Szkoła Podstawowa  
w Stanowicach. 
Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 2.07.2018 r. 
Wartość umowy: 457 642,76 zł, realizacja 
robót budowlanych w latach 2018 – 2019, 
w roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane, 
płatności w latach 2018 i 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż 
zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny przewidywany koszt 
inwestycji 493 787,36 zł, zadanie 
współfinansowane ze środków EFRR  
w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 
oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 r.: 
348 830,04 zł. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 1 

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

Wydział Inwestycji i Remontów 
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Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 - 
2019, łączny koszt inwestycji 718 292,60 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 

EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 398 032,89 zł. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 7 

Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 14.09.2018 r. 
Wartość umowy: 209 929,93 zł, realizacja 
robót budowlanych w latach 2018 – 2019, 
w roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane, 

płatności w roku 2019.  
W ramach inwestycji przeprowadzono 
termomodernizację budynku poprzez 
docieplenie stropu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz montaż zaworów 
termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny koszt inwestycji 222 215,53 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 212 389,93 zł. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 11 

Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 21.05.2018 r. 
Wartość umowy: 1 059 360,55 zł, 
realizacja robót budowlanych w latach 
2018 – 2019, w roku 2018 rozpoczęto 
roboty budowlane, płatności w latach 2018 
i 2019.  
W ramach inwestycji zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja 
budynku poprzez docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny przewidywany koszt 
inwestycji 1 079 725,15 zł, zadanie 
współfinansowane ze środków EFRR w 
ramach RPOWSL na lata 2014 – 2020 oraz 
budżetu gminy. Wydatki w 2019 r.: 546 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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257,46 zł. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Przedszkole nr 6 

Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2018, 
umowę podpisano w dniu 8.06.2018 r. 
Wartość umowy: 1 520 000,00 zł, 
realizacja robót budowlanych w latach 
2018 – 2019, w roku 2018 rozpoczęto 
roboty budowlane, płatności w latach 2018 
i 2019.  
W ramach inwestycji zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja 
budynku poprzez docieplenie ścian, 
częściową wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz montaż zaworów 
termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane w latach 2018 – 
2019, łączny przewidywany koszt 
inwestycji 1 541 594,60 zł, zadanie 
współfinansowane ze środków EFRR  
w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 
oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 r.: 
1 524 722,00 zł. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa w 
Szczejkowicach 

Umowę podpisano w dniu 19.12.2018 r. 
Wartość umowy: 475 051,98 zł, realizacja 
robót budowlanych w roku 2019, płatności 
w roku 2019. W ramach inwestycji zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja 
budynku poprzez docieplenie ścian  
i stropodachu, częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz montaż zaworów 
termostatycznych. Zadanie realizowane  
w latach 2014 – 2019, w tym roboty 
budowlane w roku 2019, łączny 
przewidywany koszt inwestycji 491 991,58 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 479 848,98 zł. 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej – Szkoła Podstawowa nr 3 

Umowę podpisano w dniu 19.12.2018 r. 
Wartość umowy: 487 000,00 zł, realizacja 
robót budowlanych w roku 2019, płatności 
w roku 2019.  
W ramach inwestycji została 
przeprowadzona termomodernizacja 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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budynku poprzez wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2019, 
w tym roboty budowlane roku 2019, łączny 

przewidywany koszt inwestycji 496 142,60 
zł, zadanie współfinansowane ze środków 
EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014 – 
2020 oraz budżetu gminy. Wydatki w 2019 
r.: 487 000,00 zł. 

P26. Działania wspierające wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w gminie 

Dotacje do inwestycji związanych  
z montażem ekologicznych źródeł ciepła  
i instalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii – zadanie  inwestycyjne 
własne 

Opis podejmowanych działań w P24 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

Zadanie finansowane ze środków 
pochodzących z UE, budżetu państwa  
i budżetu Gminy 
Udzielono 457 dotacji w formie grantu do 
instalacji wykorzystujących OZE na łączną 

kwotę 13 973 687,56 zł, w tym: 
- 381 dotacji do instalacji fotowoltaicznych 
na kwotę 11 768 645,32 zł, 
- 50 dotacji do pomp ciepła do c.o. na 
kwotę 1 972 012,24 zł, 
- 26 dotacji do pomp ciepła do c.w.u. na 
kwotę 233 030,00 zł. 
Zadanie realizowane w 2020 roku. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

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

zostały bezpośrednio wymienione w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-

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

 

Zadania powierzone Wydziałowi Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 

Świadczenie przez podmiot wybrany w drodze przetargu usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

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

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki 

odpadów, wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Środki finansowe pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonej przez właścicieli nieruchomości. 

Wydatki w roku 2019 wyniosły 9 054 365,49 zł. 

Wydatki w roku 2020 wyniosły 11 401 312,01 zł. 

 

Działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-

Leszczynach: 

W 2019 roku zakończono modernizację kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach  

przy ul. Wolności 1,3.  

Wartość inwestycji: 108 768,03 zł. 

Żródło finansowania: środki własne PWiK 

 

W 2020 roku zakończono modernizację kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach  

przy ul. Furgoła – Szkolna. 

Wartość inwestycji: 422 605,19 zł. 

W wyniku tych inwestycji nie wzrosła liczba mieszkań obsługiwanych przez sieć 

kanalizacyjną. 

 

 

Działania Straży Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-

Leszczynach:  

W okresie zimowym 2019/2020 oraz 2020/2021 Straż Miejska prowadziła działania wraz  

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej związane z monitorowaniem miejsc,  

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

również informowaniu o możliwości skorzystania ze schronisk oraz miejsc gdzie 
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otrzymają gorący posiłek. Ponadto w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 

funkcjonariusze dostarczali gorące posiłki dla osób bezdomnych. 

 

 

Działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach: 

- Wakacyjne Granie   

Impreza stwarza możliwości zapoznania się z różnymi gatunkami muzycznymi, które 

reprezentują występujący na niej artyści. Celem imprezy jest promowanie zdrowego, 

bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz propagowanie postaw 

nacechowanych tolerancją i otwartością. Impreza integruje społeczność lokalną oraz jest 

doskonałą promocją gminy.  

Koszty organizacji 2019 –61.234,08 zł 

Budżet MOK 

 

- Artyści Mieszkańcom  

Celem imprezy jest prezentacja mieszkańcom Czerwionki-Leszczyn lokalnych artystów. 

Integracja środowisk kulturalnych skupionych wokół MOK Czerwionka. 

Koszty organizacji 2019 –20.055,58 zł 

Budżet MOK 

 

- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 

Konkurs ma na celu kultywowanie śląskiej tradycji i gwary. Udział w nim biorą Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prezentując scenki 

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

Koszty organizacji 2019 – 4.897,32 zł 

Budżet MOK 

 

- Konkurs Ornitologiczny 

Impreza współorganizowana ze Stowarzyszeniem Ornitologicznym ARA, adresowana jest 

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

którego założeniem jest wyłonienie najładniejszych okazów i uhonorowanie hodowców  

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

integrację środowiska ornitologicznego oraz możliwość zaprezentowania hodowli szerszej 

społeczności. 

Koszty organizacji 2019 – 1.000,00 ZŁ 

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

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

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

możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Następnie na sali widowiskowej 

organizowany jest konkurs zespołów zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe  

i dyscypliny: pompon, baton oraz show.   

Koszty organizacji 2019 – 23.528,04 zł 

Budżet MOK 

 

- Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanie  

Przegląd skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz zespołów wielopokoleniowych. Uczestnicy 

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

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

chóry. Celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego  

i prezentacja śląskich pieśni ludowych. 

Koszty organizacji 2019 –  1.391,84 zł 

Budżet MOK 

 

- Festiwal  Around The Rock  

Festiwal jest cykliczną imprezą plenerową mającą na celu promocję wykonawców muzyki 

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

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

muzyki rockowej na wspólne spędzenie czasu wolnego. Rozpoznawalność festiwalu 

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

Czerwionki-Leszczyn. Długofalowym efektem realizacji projektu jest wzrost liczby 

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

Czerwionki-Leszczyn, jak i całej Polski.  

Koszty organizacji 2019 – 177.668,17 zł 

Budżet MOK 

 

- Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma na celu aktywizację środowiska seniorów 

z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, daje im możliwość zagospodarowania 

czasu wolnego, wspólnej integracji oraz rozwoju intelektualnego. Stąd w ramach 

działalności prowadzonych jest szereg wykładów, lektoratów oraz zajęć warsztatowych  

i ogólnousprawniających, a także ciekawych wycieczek.  

Koszty organizacji 2019 – 55.991,73 zł 

Budżet MOK 
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- Festiwal Tańca „INSPIRACJE” ma charakter konkursowy i skierowany jest do zespołów 

tanecznych działających w domach kultury i innych placówkach oświatowo-

wychowawczych z terenu całej Polski. Celem festiwalu jest prezentacja twórczości 

tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań 

choreograficznych, popularyzacja tańca, wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu 

ruchu scenicznego. 

Koszty organizacji 2019 – 17.408,45 zł  

Budżet MOK 

 

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

poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

oraz miast ościennych, a także rozpowszechnianie lokalnej oraz ogólnopolskiej twórczości 

artystycznej.  

Koszty organizacji 2019 – 280.478,48 zł 

Koszty organizacji 2020 – 121.724,15 zł 

Budżet MOK 

 

- Koncert Kolęd Chórów Parafialnych  

Koncerty, podczas których chóry parafialne Dekanatu Dębieńsko prezentują swój własny 

repertuar kolędowy. Miejscem organizacji koncertu jest zawsze jeden z kościołów na 

terenie gminy.   

Koszty organizacji 2019 – 20.469,60 zł 

Koszty organizacji 2020 – 846,56 zł 

Budżet MOK 

 

- Znane i nieznane 

Zrealizowano po 2 filmiki dotyczące poszczególnych dzielnic i sołectw Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. W każdej prezentacji przedstawiono ich historię, najciekawsze 

miejsca, a także legendy i opowieści z nimi związane. Bełk (wzgórze Lukasów) 

Koszty organizacji 2020 –0,00 zł 

 

 

- Dziecięcy Festiwal Teatralny 

Festiwal daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń oraz konfrontacji dziecięcych  

i młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu Śląska oraz Polski Południowej. Udział 

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

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

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

nosi znamiona integracyjnej.  

Koszty organizacji 2019 – 16.141,25 zł  

Budżet MOK 

 

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

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

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

Gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, taneczne, pokazy iluzji, bajkowe spektakle 

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

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

w nauce dla najmłodszych mieszkańców. 

Koszty organizacji 2019 – 33.098,61 zł  

Koszty organizacji 2020 –38.656,83 zł 

Budżet MOK 

 

- Koncert Tik Tak Punk Rock Memoriał  

Koncert adresowany do fanów muzyki punkrockowej z całego kraju.  

Koszty organizacji 2019 – 9.759,82 zł 

Budżet MOK 

 

-Poniedziałkowe próby w CKE  

To cykl programów, w których artyści na żywo prezentują swoją twórczość oraz pomiędzy 

utworami odpowiadają na pytania prowadzącego. Wystapili : „Kapela z Naszego 

Miasteczka”, Kasia i Claudia Chwołka, zespół „Popiół”, zespół „The October Leaves”, 

kabaret „Kałasznikof” z Rybnika, zespół „Muzykanty” ,zespół „Trojoki”, Ireneusz Krosny, 

Grzegorz Poloczek, Piotr Kupicha. 

Koszty organizacji 2020 – 1.500,00 zł 

Budżet MOK 

 

-„Pasjonaci”  

To cykl programów o ludziach z pasją działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny oraz okolic. Program ma za zadanie przedstawianie i promowanie artystów, 

sportowców i hobbystów z różnych dziedzin życia, kultury i sportu.  W 2020 roku gościli: 

Mariusz Michalski z Dębieńska z tuningowanym samochodem PONTIAC FIERRO, 
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Stowarzyszenie Motocross Klub Czerwionka, Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych 

Panów, Jacek Czech (himalaista). 

Koszty organizacji 2020 – 500,00 zł 

Budżet MOK 

 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w związku  

z oczekiwaniem na miejsce w domu pomocy społecznej: 

-zebranie dokumentacji i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydanie 

decyzji kierującej, przekazanie dokumentacji do właściwego PCPR. 

Źródła finansowania- środki własne. 

Wydatkowane środki w 2019 r.: 1 044 208,36 zł 

Wydatkowane środki w 2020 r.: 1 014 752,01 zł
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Cel I/4 Wysokie, budowane w perspektywie prognozowanych zmian gospodarczych i kształtowane dzięki współpracy biznesu, edukacji i sektora 

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

gospodarczej 

 

 

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

odpowiedzialna 

P28. Stworzenie ujednoliconego systemu 

informacji o dostępnych w mieście i gminie 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
mieszkańców 

   

P29. Stworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości 

   

P30. Promocja edukacji wśród 
mieszkańców miasta i gminy 

   

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

   

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

   

P33. Współpraca z ościennymi ośrodkami 
akademickimi w przygotowaniu kadr 
menedżerskich 
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Wydatki edukacyjne miasta ponoszone w latach 2019-2020 związane były z edukacją 

dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach. Wydatki te kształtowały się 

następująco:  

Grupa wydatków 2019 r. 2020 r. 

Oświata i wychowanie 

w tym wydatki bieżące dotyczące: 

57 742 647,43 59 015 275,49 

- szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 34 529 582,35 35 445 590,66 

-oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

1 337 334,62 1 369 552,27 

-przedszkoli 10 897 899,65 11 886 748,87 

-dowożenia uczniów do szkół 406 556,46 207 267,02 

-zespołów obsługi ekonomiczno 

administracyjnej szkół 

1 170 991,77 1 228 498,37 

-dokształcania i doskonalenia nauczycieli 213 177,48 222 201,24 

-stołówek szkolnych i przedszkolnych 5 236 544,85 4 633 015,55 

-realizacji zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

 

 

2 182 277,61 

 

 

2 105 768,67 

-realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

 

1 477 240,14 

 

1 624 856,26 

-pozostałej działalności 291 042,50 291 776,58 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

W tym wydatki bieżące dotyczące: 

1 396 905,18 1 427 543,59 

-świetlic szkolnych 1 396 905,18 1 427 543,59 

 

 

Ponadto w latach 2019-2020 ponoszone były wydatki majątkowe związane z realizacją 

zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych 

 

Grupa wydatków 2019 r. 2020 r. 

Oświata i wychowanie 

W tym wydatki bieżące dotyczące: 

7 327 289,80 3 690 819,30 

-szkół podstawowych 3 797 522,72 3 539 319,30 

-oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 72 522,72 - 

-przedszkoli 3 396 997,02 151 500,00 

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  

w szkołach podstawowych 

60 270,00 - 
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Cel II/1 Zachowywane, rozwijane i promowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gminy 

 

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

odpowiedzialna 

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

robotniczymi 

   

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

W ramach prowadzonej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej pn. Ekoakcja-
segregacja mieszkańcy korzystają  
z aplikacji mobilnej „Wywozik Czerwionka-
Leszczyny”, w której  między innymi 
przekazywane są informacje dotyczące 
segregacji odpadów.   

W 2019 roku przeprowadzono akcję 
ekologiczno-artystyczną pn. „Zielona 
Wyspa Śląsk” w ramach, której podczas 
pikniku rodzinnego odbyła się prezentacja 
pieca smogowego, warsztaty ekologiczne 
dla dzieci oraz  prezentacja ekologicznej 
żywności, a także  rowerów elektrycznych, 
zorganizowano również akcję sadzenia 
lasu. W ramach prowadzonej edukacji 
dostarczono mieszkańcom ulotki dotyczące 
zasad segregacji odpadów. Poniesione  
w 2019 roku koszty w wysokości 32 361,50 
zł zostały sfinansowane ze środków 
pochodzących z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W 2020 roku przeprowadzono warsztaty 
ekologiczne dla dzieci podczas  industriady. 
W ramach prowadzonej edukacji zakupiono 
dla mieszkańców naklejki na pojemniki  
z napisem „bioodpady”. 
W 2020 roku poniesione koszty  
w wysokości 15 673,88 zł zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących  

Wydział Gospodarowania Odpadami 
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z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Gmina z (dobrą energią)!  
 

Kontynuacja kampanii prowadzonej  
w latach 2016-2018. Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny wraz z innymi 
gminami Subregionu Zachodniego 
uczestniczyła w modelowej kampanii 
edukacyjno-informacyjnej na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji oraz promocji 
efektywności energetycznej. W projekt 
zaangażowane są wszystkie jst z terenu 
Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska 

Tryb konkursowy – Projekt pn. „Zielona 

gmina!”  

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie 

Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” z Czerwionki-
Leszczyn. Projekt dotyczył organizacji zajęć 
ekologicznych dla dzieci, młodzieży gminy, 
poszerzania wiedzy na temat drzew oraz 
wzbogacenia ekosystemu i poprawa 
estetyki sołectwa Bełk. W ramach zadania 
zorganizowano wykłady, zajęcia praktyczne 
i teoretyczne, szkolenie itp. Kwota dotacji  
z budżetu Gminy: 5 580,00 zł; całość 
zadania: 6 910,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 

 
Tryb konkursowy – Projekt pn. „Drzewa – 

cud natury” 

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Projekt 
dotyczył organizacji zajęć ekologicznych dla 
dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy, 
podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej 
oraz dbałości o środowisko przyrodnicze.  
W ramach zadania zorganizowano zajęcia 
terenowe, wycieczki, pogadanki 
ekologiczne. Ponadto wydano folder 
zawierający katalog pomników przyrody, 
wykonano tablice edukacyjne przy 
pomnikach przyrody itp. Kwota dotacji  
z budżetu gminy: 9 350,00 zł; całość 
zadania: 11 854,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 

 
Tryb konkursowy – Projekt pn.”Wkład 

własny do projektu pn. „Cmentarz przy 
zabytkowym kościele z XVIII w.”” 

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Kwota dotacji 
z budżetu gminy: 6 050,00 zł.; środki  
z funduszy zewnętrznych: 17 150,00 zł. 
Całość zadania: 23 200,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 
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P36. Szkolenia dla animatorów działań 
proekologicznych i prokulturowych 

   

P37. Wydawnictwa promujące dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe gminy 

Folder „Odkrywamy tajemnice Wzgórza 
Lukasów” wydany w ramach projektu pn. 

„Wkład własny do projektu pn. 
„Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów”” 

Zadanie realizowane było przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 

z Bełku [Tryb 19a].  
Projekt wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji „Wzgórza Lukasów” wraz 
opracowaniem historii i inwentaryzacją 
neogotyckiej kaplicy i jej otoczenia wraz ze 
starodrzewem oraz pracami porządkowymi 
wokół obiektu. Kwota dotacji z budżetu 
Gminy: 3 555,00 zł; całość zadania: 
16 050,00 zł (w tym środki zewnętrzne 
12 495,00 zł z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w ramach Programu „Wspólnie 
dla dziedzictwa 2020”); liczba osób 
objętych projektem: 600. 

Wydział Spraw Społecznych 

Folder „Zielona Gmina”  
Folder został wydany w ramach projektu 
pn. „Zielona Gmina!” realizowanego  przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 
„Dzwon” z Czerwionki-Leszczyn 

Wydział Spraw Społecznych 

Folder „Cmentarz przy zabytkowym 
kościele z XVIII w. Nasze wspólne 
dziedzictwo” 

Folder został wydany w ramach projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk” 

Wydział Spraw Społecznych 

P38. Wszechstronna promocja gminy 
poprzez zabytkowe osiedle patronackie 

   

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

   

P40. Rozbudowa infrastruktury podnoszącej 

możliwości działania organizacji i liderów 
na rzecz ochrony i wzbogacania dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego gminy 

   

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

dla realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego 

 

 

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

odpowiedzialna 

P42. Wypracowanie w konsultacjach z 
mieszkańcami modelu partycypacji 
społecznej 

   

P43. Wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego umożliwiającego realizację 
oddolnych inicjatyw 

   

P44. Wykorzystanie narzędzi internetowych 
do poprawy komunikacji  

   

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

i doświadczeń partnerstwa lokalnego 

 

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

odpowiedzialna 

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

   

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

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Dofinansowanie wkładu 
własnego w Programie „Działaj lokalnie X” 
w 2019 roku 

Realizator projektu: Fundusz Lokalny 
„Ramża”. Kwota dotacji z budżetu Gminy: 
10 000,00 zł; środki z funduszy 
zewnętrznych: 29 400,00 zł.  
Całość zadania: 39 400,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Wolontariat 2019” 

Realizator projektu: Stowarzyszenie 
„Luxtorpeda”; kwota dotacji z budżetu 
Gminy: 11 800,00 zł; środki z funduszy 
zewnętrznych: 103 050,00 zł.  
Całość zadania: 120 250,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Wkład własny do projektu pn. 
„Cmentarz przy zabytkowym kościele z 
XVIII w.” 

Opis zadania w P35 Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 

wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Program Klub 2019” 

Realizator projektu: Klub Sportowy 
„Płomień” Czuchów. Kwota dotacji  
z budżetu Gminy: 2 000,00 zł; środki  
z funduszy zewnętrznych: 10 000,00 zł, 
całość zadania: 12 000,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 

Projekt tryb pozakonkursowy [Tryb 19a]: 

„Wkład własny do projektu pn. 
„Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów”” 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z Bełku. Projekt 
wykonania szczegółowej inwentaryzacji 
„Wzgórza Lukasów” wraz opracowaniem 
historii i inwentaryzacją neogotyckiej 
kaplicy i jej otoczenia wraz ze 

Wydział Spraw Społecznych 
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starodrzewem oraz pracami porządkowymi 
wokół obiektu. Kwota dotacji z budżetu 
Gminy: 3 555,00 zł; całość zadania: 
16 050,00 zł (w tym środki zewnętrzne 

12 495,00 zł z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w ramach Programu „Wspólnie 
dla dziedzictwa 2020”); liczba osób 
objętych projektem: 600. 

P48. Wsparcie edukacyjne w zakresie 
narzędzi zarządzania publicznego 

   

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

i kreatywności  wynikające z dostępności udogodnień i usług publicznych 
 
 

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

odpowiedzialna 

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

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

i problemy najbliższego środowiska, 
stworzenie płaszczyzny wymiany 
doświadczeń plastycznych najmłodszego 
pokolenia. 
Koszty organizacji 2019 – 2 836,29 zł 
Koszty organizacji 2020 –2 065,70 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 

Cygaro Wilhelma” 
Konkurs dostępny jest dla wszystkich 

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

Koszty organizacji 2019 – 10 051,50 zł  
Koszty organizacji 2020 –9 265,14 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury 

P51. Szkolenia w dziedzinie kreowania 
projektów i zarządzania projektami 
 

 
 

  

P52. Rozwój oferty edukacyjnej Wykład „Oni a idea samorządności na 

Górnym Śląsku w XX wieku” 

Biblioteka wraz z Muzeum w Chorzowie, 

Biblioteką Śląską, Muzeum w Rybniku i 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-

Leszczynach 
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innymi instytucjami kultury była 
współorganizatorem cyklu wykładów – „Oni 
a idea samorządności na Górnym Śląsku w 
XX wieku” poświęconych osobom, które 
wykazały szczególną aktywność publiczną 
w krzewieniu i obronie samorządności na 
Górnym Śląsku w XX wieku. W Bibliotece 
odbył się wykład dra Bogdana Klocha pt. 
„Wokół naczelnika Alojzego Pogodzkiego. 
Niełatwe losy mieszkańców Leszczyn 
w okresie międzywojennym” oraz Leonarda 
Fulneczka pt. „Adolf Kaschny – burmistrz 
Raciborza w okresie republiki Weimarkiej”. 
Koszt: 800 zł. Źródło finansowania: 
zadania bieżące. Liczba uczestników: 22 
osoby 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Siwczyk Spotkanie autorskie z Katarzyną Siwczyk, 
dziennikarką, redaktorką i autorką książki 
pt. „Kobiety ze Śląska”. Koszt: 300 zł. 
Źródło finansowania: zadania bieżące. 
Liczba uczestników: 28 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Redukowania Bierności z Czerwionki-
Leszczyn zorganizowała spotkanie 
autorskie z historykiem, regionalistą – 
Markiem Szołtyskiem. Koszt: 450 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Liczba 
uczestników: 37 osób 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie z dietetyk – Magdalena Sierny Spotkanie z dietetyk kliniczną – Magdaleną 
Sierny, która prowadzi poradnię dietetyczną 
pn. „Diety i maszkiety”. Koszt: spotkanie 
bezpłatne. Liczba uczestników: 45 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Wieczory poetyckie W ramach współpracy Biblioteki ze 
Stowarzyszeniem Artystyczno-Muzycznym 
w Czerwionce-Leszczynach w Bibliotece 
odbyły się: koncert kolęd i utworów 
świątecznych, spotkanie poetycko-
muzyczno z okazji Dnia Matki, a także 
jesienny wieczór poetycki „W cieniu 
spadających liści”. Koszt: 200 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Liczba 
uczestników:118 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Akcja czytelnicza „Wychowanie przez W ramach akcji Biblioteka zorganizowała Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
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czytanie głośne czytanie dla małych czytelników - 
bajki czytali zaproszeni do Biblioteki goście, 
a następnie odbywały się pogadanki  
z dziećmi na określone tematy edukacyjne. 

Koszt: 100 zł. Źródło finansowania: 
zadania bieżące. Liczba uczestników: 66 

Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Romanem 
Pankiewiczem 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
Dziecięcej w Bibliotece odbyło się spotkanie 
z autorem książek dziecięcych – Romanem 
Pankiewiczem. Koszt: 600 zł. Źródło 
finansowania: zadania bieżące. Liczba 
uczestników:45 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek w Bibliotece odbyły się dwa 
spotkanie z pisarką, scenarzystką – Ewą 
Chotomską. Jedno spotkanie finansowane 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
z Biblioteki Śląskiej, koszt 800 zł. 
(finansowanie zewnętrzne), drugie 

spotkanie: koszt 750 zł., źródło 
finansowania: zadania bieżące. Liczba 
uczestników: 67 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Wyprawka czytelnicza „Mała książką – 
wielki człowiek” 

Biblioteka wzięła udział w projekcie 
Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.  
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 
lat), które zapisało się do biblioteki 

otrzymało w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
Wyprawka zawierała książkę dostosowaną 
do potrzeb i kompetencji czytelniczych 
dziecka, kartę małego czytelnika oraz 
broszurę informacyjną dla rodzica dziecka 
przypominającą o korzyściach płynących  
z głośnego czytania dziecku. Koszt: udział 
Biblioteki w Projekcie bezpłatny. Źródło 
finansowania: Projekt finansowany przez 
Instytut Książki. Liczba uczestników: 340 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Spotkanie autorskie z Anną Guzior-Rutyną Spotkanie autorskie ze swatką, autorką 
książki pt. „Jak znaleźć faceta i dobrze 
wyjść za mąż” – Anną Guzior-Rutyną. 
W spotkaniu wzięły udział także dietetyk – 
Ewa Eljasińska, fotograf – Anna Bojda oraz 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 
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wróżka Cesaria. Koszt: spotkanie 
bezpłatne. Liczba uczestników: 22 

Impreza czytelnicza z okazji Światowego 
Dnia Kota 

Impreza czytelnicza dla najmłodszych z 
okazji Światowego Dnia Kota. Gościem 
specjalnym był inspektor Fundacji „Jestem 
Głosem Tych, Co Nie Mówią” – Kevin 
Baranowski, który m.in. opowiedział 
dzieciom o prawidłowej opiece nad 
zwierzętami domowymi. Koszt: spotkanie 
bezpłatne. Liczba uczestników: 46 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Lekcja biblioteczna z okazji 
Międzynarodowego Dnia Numeru 
Alarmowego 

Lekcja biblioteczna dla najmłodszych 
czytelników z okazji Międzynarodowego 
Dnia Numeru Alarmowego, podczas której 
zaproszony policjant dzielnicowy  
z Komisariatu Policji z Czerwionki-Leszczyn 
przypomniał uczniom zasady 
bezpieczeństwa dzieci na drodze, 
procedury udzielania pierwszej pomocy  
i zgłaszania numeru alarmowego 112. 

Koszt: spotkanie bezpłatne. Liczba 
uczestników: 43 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Koncert zespołu „Iskry w popiele” 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 była współorganizatorem 
wydarzenia wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury i Zespołem Szkół w Czerwionce-
Leszczynach. Koszt 1500 zł. Źródło 
finansowania: zadnia bieżące. Liczba 
uczestników: 140 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Udział w projekcie „Mała książka – wielki 

człowiek”. 

Biblioteka wzięła udział w projekcie 

Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.  
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 
lat), które zapisało się do biblioteki 
otrzymało w prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy 
start. Wyprawka czytelnicza zawierała 
książkę dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka, Kartę 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-

Leszczynach 
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Małego Czytelnika oraz broszurę 
informacyjną dla rodziców przypominającą 
o korzyściach wynikających z głośnego 
czytania dzieciom. Koszt: bezpłatne. Liczba 

uczestników: 64 

Narodowe Czytanie 2019 Biblioteka zorganizowała Narodowe 
Czytanie, podczas którego czytano jedną z 
ośmiu polskich nowel – „Katarynkę” 
Bolesława Prusa. Gościem specjalnym 
wydarzenia był historyk, regionalista – 
Marek Szołtysek, który wygłosił wykład na 
temat Powstań Śląskich. Narodowe 

Czytanie miało miejsce w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-
Leszczynach. Koszt: 860 zł (wykład Marka 
Szołtyska). Źródło finansowania: zadania 
bieżące. Liczba uczestników: 115 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Narodowe Czytanie 2020 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 film 
prezentujący wspólne czytanie 
mieszkańców i władz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Film miał ponad 
2800 wyświetleń na portalu 
społecznościowym Facebook. 19 osób 
wzięło udział w czytaniu. 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Rozwiń swoje skrzydła – 
warsztaty przedsiębiorczości” 

Realizator: Stowarzyszenie Energia Motyla. 
Projekt dotyczył organizacji warsztatów  
w celu pobudzania postaw 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
gminy. Kwota dotacji z budżetu Gminy: 

5 000,00 zł; całość zadania: 5 600,00 zł. 

Wydział Spraw Społecznych 
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Liczba osób objętych projektem: 14 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Zielona Gmina!” 

Opis zadania w P35 
Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn. „Zwiększamy umiejętności bo 
lubimy i chcemy pomagać” 

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna  
w Leszczynach. Projekt dotyczył organizacji 
zajęć z zakresu poznania prawidłowego 
zachowania się przy i w wodzie, 
umiejętności inicjacji akcji ratowniczej  
i kształtowania właściwych zachowań  
w przypadku zagrożeń (np. pożaru) oraz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Kwota dotacji  z budżetu 
Gminy: 18 935,00 zł; całość zadania: 
26 765,00 zł. Liczba osób objętych 
projektem: 30  

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 
Projekt pn.”Muzyczne spotkania z historią” 

Realizator: Stowarzyszenie Kulturalno-
Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” 
Czerwionka-Leszczyny. Projekt dotyczył 
organizacji spotkań dla dzieci z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
w trakcie których wysłuchali tradycyjnych 
pieśni powstańczych i zapoznali się  
z historią Powstań Śląskich. Kwota dotacji z 
budżetu Gminy: 8 550,00 zł; całość 
zadania: 8 728,30 zł. Liczba osób objętych 
projektem: 700 

Wydział Spraw Społecznych 

Dotacje na realizację zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny - Tryb konkursowy - 

Projekt pn. „Festiwal Młodych Talentów 
Jesienne Impresje Muzyczne” 

Realizator: Stowarzyszenie Kulturalno-
Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” 
Czerwionka-Leszczyny. Projekt dotyczył 
organizacji konkursu muzycznego wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Zorganizowano 
występ laureatów wraz  Orkiestrą w trakcie 
koncertu „Jesienne Impresje Muzyczne” 
Kwota dotacji z budżetu Gminy 12 990,00 
zł; całość zadania: 16 032,00 zł.  

Wydział Spraw Społecznych 

Industriada 
Święto Szlaku Zabytków Techniki to 
najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami 
techniki i historii. Celem Industriady jest 
promocja Szlaku Zabytków Techniki oraz 
dziedzictwa industrialnego. To także 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 
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świetny pretekst do dobrej zabawy z całą 
rodziną. Skierowana jest do mieszkańców 
województwa śląskiego.   
Koszty organizacji 2019 –73 781,62 zł 

Koszty organizacji 2020 – 34 493,83 zł 
Budżet MOK 

Zajęcia zespołów zainteresowań  

i amatorskiego ruchu artystycznego 

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

warsztat artystyczny, a także integrować 
środowisko lokalnych artystów amatorów. 
Koszty organizacji 2019 – 344 054,27 zł 
Koszty organizacji 2020 – 91 907,02 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Kino Szkoła 
Interdyscyplinarny program edukacji 
medialnej dla dzieci i młodzieży skierowany 

zarówno do szkół, jak i przedszkoli z terenu            
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Koszty organizacji 2019 – 6 074,99 zł 
Koszty organizacji 2020 –1 008,77 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Nauka śpiewania pieśni 
Prowadzący gra na akordeonie podkład  
z liną melodyczną wybranego do ćwiczeń 
utworu. 

Do lekcji dołączony jest opracowany zapis 
nutowy – dwugłosowy (na wokal) oraz 
tekst piosenki. Uczestnicy lekcji mogą 
śpiewać wraz z prowadzącym.  
Tytuły przerabianych piosenek: Sto lat, 
Gwiazdka, Trojak, Wczoraj była 
niedzieliczka, Przy studzience siedziała, 
Stoi u wody, Od buczka do buczka, 
Czerwony pas, Mazurek 3 Maja, Za górami, 
za lasami, Ballada o łysych, Upływa szybko 
życie, Stańmy bracia wraz, Bella, Bella, 
Donna, Zagraj mi piękny Cyganie, Hej  
z góry, Ukraina, Marianna, Jak długo na 
Wawelu, A jo se jada. 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Nauka gry na instrumentach klawiszowych 
Prowadzący przedstawia ćwiczenia w 
zapisie nutowym. Ćwiczenia te mają na 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 
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celu udoskonalenie warsztatu muzycznego 
osoby grającej na instrumentach 
klawiszowych. Lekcje były prowadzone na 
podstawie podręczników  pt. „Szkoła na 

elektroniczne instrumenty klawiszowe 
część I i II” Wojciecha Pukowca. 

Wystawy, plenery malarskie itp. 
Wystawy i plenery mają na celu promocję 
lokalnych artystów, umożliwienie 
obcowania ze sztuką mieszkańców gminy, 
integrację środowiska artystycznego oraz 
prezentację dorobku artystycznego 
lokalnych twórców, które często stają się 

inspiracją artystyczną dla młodzieży  
i dorosłych.  
Koszty organizacji 2019 – 347,76 zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

Konferencje Naukowe 
Konferencje literackie pozwalają na 
prezentację literatury i jej autorów 
społeczności lokalnej, w tym uczniom 

gimnazjów i liceum. Referaty uzupełniają 
także wiedzę nauczycieli uczestniczących  
w konferencjach, którą będą mogli 
wykorzystać na lekcjach regionalnych.  
Koszty organizacji 2019 – 2.791,80zł 
Budżet MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach 

P53. Wykorzystanie bazy sportowo-
rekreacyjnej dla rozwoju systemu 

szkoleniowego młodzieży 

Dotacje na realizacje zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny udzielone w ramach 
konkursu projektów w zakresie rozwoju 
sportu na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku  

-„Decor” Bełk Wszystko dla sportu, 
-MKS "MOSiR" „Szkolenie dzieci i młodzieży 

oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach 
drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego 
MOSiR Czerwionka-Leszczyny”, 
-KS „Płomień” Czuchów „Czuchów pali się 
do piłki nożnej”, 
-MKS Czerwionka „Piłka nożna dla 
Czerwionki”, 
-Unia Książenice „Udział drużyn LKS Unia 
Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, 
organizowanych przez PZPN w 2019 roku 
oraz szkolenie młodzieży”, 
-Karate Kyokushin TENSHO „Prowadzenie 
zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży  
i dorosłych w sztuce walki karate oraz 
udział w turniejach”, 
-„Borowik” Szczejkowice „Udział drużyn 
LKS BOROWIK Szczejkowice  

Wydział Spraw Społecznych 
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w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu 
ŚZPN podokręgu Rybnik”, 
-Luxtorpeda „Lekkoatletyka 2019”, 
-„Dąb” Dębieńsko „Szkolenie dzieci  

i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 
DĄB Dębieńsko w 2019 roku”, 
-"Orzeł" Palowice „Udział drużyn LKS Orzeł 
Palowice w rozgrywkach piłki nożnej”, 
-"Ruch" Stanowice „Piłka nożna dla małych 
i dużych”, 
-KS Leszczyny „Od przedszkola do seniora”, 
-Klub Szachowy "Skoczek" „Szachy dla 
wszystkich 2019”, 
-Guardians Team „Jest alternatywa, sporty 
walki dla każdego”. 
Łączna kwota dotacji w 2019 roku: 
350 000,00 zł. 

Dotacje na realizacje zadań publicznych 
wspieranych z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny udzielone w ramach 
konkursu projektów w zakresie rozwoju 
sportu na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku 

-„Decor” Bełk „Stawiamy na rozwój 
sportu”, 
-MKS "MOSiR" „Szkolenie dzieci i młodzieży 
oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach 
drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego 
MOSiR Czerwionka-Leszczyny”, 
-KS „Płomień” Czuchów „Czuchów pali się 
do piłki nożnej”, 
-MKS Czerwionka „Piłka nożna dla 
Czerwionki”, 
-Unia Książenice „Udział drużyn LKS Unia 
Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, 
organizowanych przez PZPN w 2020 roku 
oraz szkolenie młodzieży”, 
-POLHO Czuchów "Prowadzenie szkolenia  
z zakresu piłki ręcznej dziewcząt oraz 
udział zespołów UKS 6 „POLHO” Czuchów  
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim 
organizowanych przez Śląski Związek Piłki 
Ręcznej  w Katowicach",  
-„Borowik” Szczejkowice „Udział drużyn 
LKS BOROWIK Szczejkowice  
w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu 
ŚZPN podokręgu Rybnik”, 
-Luxtorpeda „Biegiem i na rowerze”, 
-„Dąb” Dębieńsko „Szkolenie dzieci  
i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 
DĄB Dębieńsko w 2020 roku”, 

Wydział Spraw Społecznych 
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-"Orzeł" Palowice „Udział drużyn LKS 
„ORZEŁ” Palowice w rozgrywkach piłki 
nożnej, organizowanych przez PZPN w 
2020 roku”, 

-"Ruch" Stanowice "Od przedszkola 
strzelam gola”, 
-KS Leszczyny „Leszczyny - łączy nas 
piłka”, 
-Klub Szachowy "Skoczek" „Szachy dla 
wszystkich 2020”, 
-Guardians Team „Jest alternatywa, sporty 
walki dla każdego. Program na 2020 rok”. 
Łączna kwota dotacji w 2020 roku: 
380 000,00 zł. 

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

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Palowicach 

W roku 2019 wykonano stan surowy 
otwarty budynku sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem sanitarno-szatniowym  
i łącznikiem, roboty związane  
z modernizacją kotłowni w budynku 
istniejącej szkoły w tym wymianę 
istniejących kotłów na kotły klasy 5, 
rozpoczęto roboty instalacyjne wewnątrz 
budynku. 
 
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, wykonano podłogę sportową w 
sali gimnastycznej wraz z wymalowaniem 
linii poszczególnych boisk sportowych, 
wykonano montaż wyposażenia sali 
gimnastycznej i pozostałych pomieszczeń. 
 

Wydział Inwestycji i Remontów 
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Zadanie realizowane w latach 2016 – 2020, 
w tym roboty budowlane latach 2019 - 
2020, łączny koszt inwestycji 6 076 082,50 
zł, zadanie finansowane z budżetu gminy 

oraz dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

P55. Realizacja programów promujących 
przedsiębiorczość wśród mieszkańców 

   

P56. Przygotowanie bazy dla nowo 
powstających firm 
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4. Wskaźniki 

Gospodarczy 

cel 

strategiczny 

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

różnorodne potencjały gminy i zaspokajające potrzeby mieszkańców oraz inwestorzy zewnętrzni wnoszący  

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

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostk
a miary 

Źródło 
pozyska-

nej 
informac

ji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 
2015 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powierzchnia udostępnianych terenów 
inwestycyjnych 

ha dane 
własne 

35 35 35 35 35 37 37 Referat 
Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba inwestorów zainteresowanych 
przygotowanymi terenami 

ilość osób dane 
własne 

1 2 7 3 5 6 6 Referat 
Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

szt. dane 
własne 

0 1 0 0 0 0 0 ZDiSK  

Liczba inwestycji zrealizowanych na 
przygotowanych terenach 

szt. dane 
własne 

0 0 0 1 0 0 1 Referat 
Infrastruktury  
i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
realizowanych w gminie 

szt.          brak 
danych 

Liczba miejsc pracy powstałych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt.          brak 
danych 
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Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 

Źródło 
pozyska

nej 
informa

cji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 
2014 
rok 

bazowy 

Rok 
2015 

Rok 2016 Rok 
2017 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

ilość 
osób 

GUS 
BDL 

1135 994 978 775 649 546 748   

Liczba nowych inwestycji 

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

szt.  0 0 0 0 3 1 0 Wydział Inwestycji  

i Remontów 

Dane dotyczą 

inwestycji 
związanych  

z budynkami 
użyteczności 
publicznej 

Liczba nowo zakładanych firm ilość 
osób 

CEIDG 192 186 157 206 149 144 70 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba inwestorów zewnętrznych 
podejmujących działalność na 
terenie gminy 

szt. dane 
własne 

7 14 5 3 2 1 1 Referat Podatków  

Liczba podmiotów gospodarczych na 
10 000 mieszkańców 

ilość 
osób 

CEIDG 628 645 660 712 338 455 463 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

Liczba nowo powstałych 
przedsiębiorstw zagranicznych 

szt. dane 
własne 

0 0 0 0 0 0 0 Referat Podatków  

Liczba inwestorów technologicznych 
podejmujących działalność w mieście 

szt. dane 
własne 

1 4 1 1 0 1 1 Referat Podatków  
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Cel 

szczegół
owy 

CI/3 Zrównoważony rozwój gminy warunkujący utrzymanie wysokiej jakości życia, rozwój usług czasu wolnego, budownictwa mieszkaniowego przy 

wykorzystaniu i ochronie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostk
a miary 

Źródło 
pozyskan

ej 
informac

ji 

Wartość wskaźnika   Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

% dane z 
GDOS 

74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego  
/  Wydział 

Zarządzania 
Kryzysowego  

i Ochrony 
Środowiska 

74 – dane 
ZPKWŚ – Wydział 
Ekologii 

Powierzchnia terenów zielonych i 
rekreacyjnych na jednego mieszkańca 

ha/ilość 
osób 

GUS 
BDL 

54,32/ 
42025 

=0,0013 
ha 

56,06/ 
42024 

=0,0013 
ha 

62,77/ 
42105 

=0,0019 
ha 

62,77/ 
42170 

=0,0015 
ha 

63,01/ 
42193 

=0,0015 ha 

63,01/ 
42121 

=0,0015 
ha 

brak danych   

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

           

- średnie roczne stężanie benzenu µg/m3 dane 
WIOŚ oraz 

z PGN 

4,8 3,9 5 4,4 4,1 2,0 1,6 Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego  

i Ochrony 
Środowiska 

 

- Emisja CO2 MG/rok dane 
WIOŚ oraz 

z PGN 

264767 brak 
danych 

brak 
danych 

brak 
danych 

brak danych brak 
danych 

brak danych Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego  

i Ochrony 
Środowiska 

 

Ilość zebranych i przetworzonych 
odpadów komunalnych 

Mg dane 
własne 

17732,5 17686,3 19524,1 20346,553 21123,194 20962,260 22193,927 Wydział 
Gospodarowania 
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Odpadami 

Liczba mieszkań obsługiwanych przez sieć 
kanalizacyjną 

szt. dane 
własne 

6445 6445 6445 6445 6471 6481 6491 Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
SM „Karlik” 

PWiK 

 

Liczba mieszkań na terenie gminy szt. GUS 
BDL  

13442 13513 13597 13670 13 752 13 822 13 948   

Powierzchnia terenów przygotowanych 
pod budownictwo mieszkaniowe  

km2 dane 
własne 

16,8 17,11 17,47 17,48 18,6 0,35 0,37 Wydział 
Planowania 

Przestrzennego 

uchwalone plany 
mpzp 

Długość ścieżek rowerowych km dane 
własne 

70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 MOSiR  

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych ilość osób dane 
własne 

22344 24724 27931 29317 29236 26934 178216 MOK  

ilość osób dane 
własne 

20 21 23 18 25 24 16 Biblioteka 
Publiczna 

 

Poziom deficytu miejsc w żłobkach           na terenie Gminy 
działają kluby 
dziecięce 

Poziom deficytu miejsc w przedszkolach ilość 
brakujący
ch miejsc 

dane 
własne 

0 0 0 0 0 0 0 Wydział Edukacji  

Średni czas oczekiwania na miejsce w 
domu pomocy społecznej 

miesiąc dane 
własne 

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

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

ilość 
km2 

dane 
własne 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

13 
0,14 

MOSiR  

ilość 
m2 

dane 
własne 

3 
5099,66 

3 
340,57 

3 
- 

2 
- 

2 
- 

4 
- 

6 
- 

ZDiSK Dane dotyczą 
nowych 
przestrzeni 
rekreacyjnych 
bądź doposażenia 
istniejących 
przestrzeni w 
danym roku 

ilość dane 
własne 

3 4 3 2 3 2 1 ZGM Place zabaw  
i obiekty 
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infrastruktury 

sportowej, 
siłownie 
plenerowe 

- parki spacerowo-wypoczynkowe ilość/ha GUS 
BDL 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

4 
16,3 

  

- zieleńce ilość/ha GUS 
BDL 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

19 
7,4 

  

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

ilość osób CEIDG 7 16 7 4 15 4 4 Wydział Spraw 
Społecznych 

 

 
Wskaźniki nie ujęte w strategii: 
 
Wskaźnik dotyczący ilości zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych dopełniają wskaźniki dotyczące recyklingu (na podstawie danych  Wydziału Gospodarowania Odpadami): 

% poziom recyklingu odpadów komunalnych – papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 
rok 2014 – 39,63, rok 2015 – 36,14, rok 2016 – 34,56, rok 2017 – 32,00, rok 2018 – 33,55, rok 2019 – 34,00, rok 2020 – 45,00 
% poziom recyklingu odpadów komunalnych – odpady budowlane i rozbiórkowe: 
rok 2014 – 100, rok 2015 – 100, rok 2016 – 100, rok 2017- 100, rok 2018 – 99,96, rok 2019 – 93,00, rok 2020 – 100,00 
 
Działania związane z Organizacją Społeczności Lokalnej (P18) dookreśla wskaźnik: Liczba seniorów (osób starszych) uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach Organizowania 
Społeczności Lokalnej (OSL): rok 2017: 25 osób, rok 2018: 25 osób, rok 2019: 25 osób, rok 2020: 20 osób 
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Cel 
szczegóło
wy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 
2014 
rok 

bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stopień skolaryzacji netto 
według poziomu 
wykształcenia: zasadniczy 
zawodowy, średni 
zawodowy, średni 
ogólnokształcący, wyższy: 

           

- Szkoły Podstawowe % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. 

SO 

88 94 97 94 93 93 97 Wydział Edukacji   

- Gimnazja  % System 
Informacji 

Oświatowej, 
dane Wydz. 

SO 

88 89 91 brak 
danych- 

wyjaśnienie 
poniżej 

brak 
danych- 

wyjaśnienie 
poniżej 

brak 
danych- 

wyjaśnienie 
poniżej 

brak danych- 
wyjaśnienie 

poniżej 

Wydział Edukacji   

Stopień skolaryzacji w 2019 i 2020 roku określony został dla szkół podstawowych, dla których Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest organem prowadzącym. Dane obejmują liczbę uczniów 
odpowiednich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (dane SIO wg stanu na 30 września 2019 roku i 2020 roku) w stosunku do liczby ludności 
urodzonej w latach 2004 - 2012 zameldowanej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Od 1 września 2017r. w Gminie funkcjonują jedynie szkoły podstawowe w związku z czym nie określono stopnia skolaryzacji dla Gimnazjum. 

Wydatki edukacyjne 
miasta na 1 mieszkańca 

zł.  GUS  
BDL 

1084,69 1139,95 1121,08 1185,14 1381,67 1 515,92 1 461,70   

Udział pracujących w 
ludności wieku 

produkcyjnego 

% GUS  
BDL 

15,03 16,07 17,40 16,94 17,76 18,72 18,69  Pracujący 
ogółem:  

rok 2014 – 4256 
rok 2015 – 4513 
rok 2016 – 4845 
rok 2017 – 4665 
rok 2018 – 4841 
rok 2019 – 5037 
rok 2020 - 4952 
Ludność w wieku 
produkcyjnym: 
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rok 2014 – 28311 
rok 2015 – 28077 
rok 2016 – 27837 
rok 2017 – 27536 

rok 2018 – 27246 
rok 2019 - 26914 
rok 2020 - 26490 

Stopa bezrobocia 
rejestrowego 
 

%  GUS  
BDL 

4,2 3,7 3,7 2,9 2,5 2,1 3,0  jako udział 
bezrobotnych 
zarejestrowanych  
w liczbie ludności  
w wieku 

produkcyjnym 

% GUS 12,2 10,6 10,1 8,1  6,8 5,7 7,7  jako stosunek 
liczby 
zarejestrowanych 
bezrobotnych do 
liczby ludności 
aktywnej 

ekonomicznie 
(zasobu siły 
roboczej danej 
populacji) 

Liczba nowo 
rejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

ilość GUS  
BDL 

249 252 213 238 215 229 155   
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Społeczny cel 
strategiczny 

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

Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostk
a miary 

Źródło 
pozyska

nej 
informa

cji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzi
alna 

Uwagi 

Rok 

2014 
rok 

bazowy 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liczba projektów społecznych 
podnoszących estetykę przestrzeni miasta 
i miejscowości gminy 

szt. dane 
własne  

0 0 1 5 2 3 1 Wydział 
Spraw 

Społecznych 

sprawozdania ngo 

Liczba nowych NGO's szt. GUS 
BDL 

6 4 4 2 1 4 1  Stowarzyszenia i podobne 
organizacje społeczne 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych  
w projektach społecznych 

ilość osób dane 
własne 

0 0 3 19 1 10 6 Wydział 
Spraw 

Społecznych 

sprawozdania ngo 

Przynależność mieszkańców do organizacji 
pozarządowych 

ilość osób dane  
organiza

cji 
pozarząd
owych 

- - 478 478 983 983 983   

Działania dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców (P35) dopełniają zadania wykonywane przez Straż Miejską w Czerwionce-Leszczynach, która przeprowadziła kontrole na terenach 
prywatnych oraz podejmowała interwencje na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: rok 2014 – 115, rok 2015 – 135, rok 2016 – 94, rok 2017 – 303, rok 
2018 – 102, 2019 – 121, 2020- 22. Ponadto w 2018 roku skontrowano 87 posesji pod kątem spalania odpadów oraz paliw niedozwolonych, w 2019 roku 150 posesji, a w 2020 roku 93 
posesje. 
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Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Źródło 
pozyskan

ej 
informacj

i 

Wartość wskaźnika Komórka/ jednostka 
odpowiedzialna 

Uwagi 

Rok 
2014 
rok 

bazowy 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liczba podmiotów 
gospodarczych angażujących 
się  
w realizację projektów 
wpisanych do strategii 

          brak danych 

Poziom zaangażowania 
podmiotów gospodarczych  
w konsultowanie kluczowych 
dokumentów powstających w 
mieście 

Ilość 
podmiotów 

dane 
własne 

4 0 0 1 0 0 0 Wydział Spraw 
Społecznych/ 

Wydział Planowania 
Przestrzennego 

 

Uczestnictwo mieszkańców w 
wyborach samorządowych 

% Państwow
a Komisja 
Wyborcza/

dane 
własne 

42,74 
 

- - - 50,2 
 

- - Wydział Spraw 
Obywatelskich 

2018 rok:  
powiat rybnicki 

 53,17 % 
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Cel 
szczegóło
wy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

Źródło 
pozyskane

j 
informacji 

Wartość wskaźnika Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzialn
a 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wysokość wsparcia ze środków 
zewnętrznych pozyskiwanego przez 
sektor pozarządowy 

ilość 
projekt

ów 

 

wysoko

ść 

wsparci

a w 

złotych 

dane 
własne 

0 
 
0 

1 
 

10 000,00 

2 
 

45 000,00 

3 
 

49 700,00 

3 
 

77 170,00 

4 
 

159 600,00 

1 
 

3 555,00 

Wydział Spraw 
Społecznych 

sprawozdania 
ngo 

Liczba projektów finansowanych z 
budżetu obywatelskiego 

          brak danych 

Efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki 
budżetowi obywatelskiemu 

          brak danych 
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Cel 
szczegółowy 

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

 
Nazwa wskaźnika 

Jednos
tka 

miary 

Źródło 
pozyskanej 
informacji 

Wartość wskaźnika     Komórka/ 
jednostka 

odpowiedzi
alna 

Uwagi 

Rok 2014 
rok 

bazowy 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liczba osób uczęszczających na zajęcia do domów 
kultury 

ilość 
osób 

GUS 
BDL 

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

Liczba zawodników z terenu gminy w organizacjach 
sportowych według kategorii wiekowych 

ilość 
osób 

dane własne 796 885 730 1052 978 850 1074 Wydział 
Spraw 

Społecznych  

Dane na 
podstawie 
wniosków 
dotacyjnych- 
listy 
zawodników 

Ćwiczący ogółem ilość 
osób 

GUS 
BDL 

662 brak 
danych 

790 brak 
danych 

854 brak 
danych 

954   

Ćwiczący do lat 18 ogółem ilość 
osób 

GUS 
BDL 

385 brak 
danych 

540 brak 
danych 

599 brak 
danych 

707   

Liczba uczniów – laureatów olimpiad na szczeblu 
regionalnym i ponadregionalnym 

ilość 
osób 

dane własne 3 6 5 7 7 7 3 Wydział 
Edukacji  

 

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

pozarządowe 

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 2 
 

57 

1 
 

34 

0 
 
0 

4 
 

380 

3 
 

470 

5 
 

1 085 

0 
 
0 

 

Wydział 
Spraw 

Społecznych  

sprawozdania 
ngo 

 

W 2020 roku  
z powodu 

pandemii nie 
były 

ogłaszane 
konkursy 

szt. dane własne 54 57 70 26 26 19 51 MOK  
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ilość 
osób 

3629 2796 4706 8548 6010 6002 7047 

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 71 
9963 

81 
11525 

77 
11696 

88 
12 409 

46 
15256 

74 
10796 

132 
11940 

Wydział 
Edukacji  

na podstawie 
danych 

jednostek 
oświatowych 

szt. 
ilość 
osób 

dane własne 5 
872 

7 
702 

7 
1046 

8 
1189 

12 
1347 

10 
883 

6 
334 

 
2800 

wyświetleń 
filmu 

Biblioteka 
Publiczna 
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W poniższej tabeli przedstawiono listę projektów zrealizowanych w okresie wdrażania 

Strategii i współfinansowanych ze środków zewnętrznych.  

 

Nazwa projektu Źródło finansowania 
 

Wartość zadania  
(zł) 

 
Kwota dofinansowania (zł) 

 

Reintegracja i integracja 
stanowi przyszłość naszego 
miasta - Program Aktywność 
Lokalnej 

RPO WSL 2014-2020 441 961,75 375 667,48 

Budowa sieci publicznych 
punktów dostępu do Internetu 
w Czerwionce-Leszczynach 

POPC 2014-2020 

64 368,00 

54 712,80 

Budżet Państwa 9 655,20 

Zdalna Szkoła + POPC 2014-2020 113 941,00 113 941,00 

Zdalna Szkoła POPC 2014-2020 98 880,00 98 880,00 

Nasza przyszłość w naszych 
rękach - utworzenie Centrum 
Usług Społecznych 

RPO WSL 2014-2020 

284 287,78 264 387,63 

Budżet Państwa 

Likwidacja niskiej emisji 
poprzez podłączenie 
budynków do sieciowego 
nośnika ciepła na zabytkowym 
osiedlu mieszkalnym w 
Czerwionce-Leszczynach 

RPO WSL 2014-2020 14 377 364,51 10 956 996,85 

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

RPO WSL 2014-2020 

23 016 107,50 21 840 394,62 

Budżet Państwa 

Cyfrowa Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

POPC 2014-2020 Budżet 
Państwa 

80 640,00 

68 931,07 

11 708,93 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
Czerwionce-Leszczynach - 
grupa 3 

RPO WSL 2014-2020 4 090 290,89 2 514 209,03 

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

RPO WSL 2014-2020 13 275 272,43 4 842 476,48 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach - 
grupa 2 

RPO WSL 2014-2020 3 486 098,89 2 548 040,35 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach - 
grupa 1 

RPO WSL 2014-2020 3 504 414,77 2 574 608,94 

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

RPO WSL 2014-2020 1 726 791,76 1 448 460,38 
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Adaptacja zdegradowanego 
budynku na mieszkania 
socjalne i chronione oraz 
utworzenie Centrum Usług 
Społecznych w Czerwionce- 
Leszczynach 

RPO WSL 2014-2020 6 617 750,80 3 709 573,43 

Budowa przedszkola w Bełku RPO WSL 3 566 952,58 2 852 261,76 

Budowa drogi gminnej 
z chodnikiem i kanalizacją 
deszczową w Czerwionce-
Leszczynach 

RPO WSL 1 007 927,61 1 007 927,60 

Zadania realizowane w 

ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

Rządowy Fundusz 
Inicjatyw Lokalnych 

  11 012 473,00 

Przebudowa ul. Strzelczyka w 

Czerwionce-Leszczynach wraz 
z budową kanalizacji 
deszczowej 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

783 353,77 430 844,57 

Otwarta Strefa Aktywności 
przy ul. Sportowej w dzielnicy 
Leszczyny w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny 

FRKF Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

59 996,90 25 000,00 

Przebudowa ul. Sportowej w 

dzielnicy Leszczyny-poprawa 
dostępności komunikacyjnej 
dla społeczności lokalnej 
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

Rządowy Program na 
rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności 
Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej 

855 792,32 660 503,00 
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5. Podsumowanie 

 
System monitoringu strategii opiera się na zbiorze wskaźników umożliwiających 

diagnozowanie zmian w uwarunkowaniach rozwoju lokalnego i łączy dane pochodzące  

z różnych źródeł. Działania te odnoszą się zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych 

środków, które są wykorzystywane na rzecz realizacji projektów.  

 

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

wykonane działania, wraz z osiągniętymi wskaźnikami, które zestawiono na kartach 

realizacji strategii. Część wykonanych w latach 2019-2020 zadań miała charakter 

jednoroczny, część cykliczny bądź były kontynuacją działań wieloletnich. 

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny były 

realizowane przez poszczególne wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne, a także 

organizacje pozarządowe. 

W analizowanych latach 2019-2020 do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaliczyć 

można: 

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,  

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

utworzenie Centrum Usług Społecznych”, 

-projekt „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego 

zameczku  

i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach”, 

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach 

- świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

- dotacje do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła,  

a także budową przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- utworzenie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny 

- doposażenie placu zabaw w parku im. P. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach. 

 

Łącznie na zadania inwestycyjne w latach 2019-2020 wydatkowano ponad 61 

mln zł.  

 

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzono, iż do najważniejszych projektów  

i działań miękkich zrealizowanych w latach 2019-2020 roku należą: 

- projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” 

- projekt „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”, 
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- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- „Industriada” – Święto Szlaku Zabytków Techniki, 

- spotkania autorskie, akcje czytelnicze oraz projekty realizowane w Bibliotece Publicznej, 

- imprezy artystyczne oraz działania organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury (m.in. 

Festiwal Tańca „INSPIRACJE”, Koncert Kolęd Chórów Parafialnych, „Ferie oraz wakacje  

z MOK-iem”, Cykl programów „Poniedziałkowe próby w CKE” oraz „Pasjonaci”, „Wakacyjne 

granie”, „Artyści mieszkańcom”), 

- działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. 

 

Łącznie na projekty miękkie w latach 2019-2020 wydano ponad 8 mln zł. 

 

W obszarze gospodarczym w latach 2019-2020 na stałym poziomie utrzymywał się 

wskaźnik dotyczący powierzchni udostępnianych terenów inwestycyjnych. Jego wartość  

w tym okresie wynosiła 37 ha, a w porównaniu z latami poprzednimi nastąpiła tendencja 

wzrostowa (wzrost z 35 ha do 37 ha). W okresie realizacji strategii, wskaźnik- liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wykazywał tendencję spadkową, jednakże w 2020 roku 

jego wartość wzrosła. Od 2018 roku zauważa się tendencję spadkową liczby 

nowozakładanych firm. W 2018 roku było to 149 firm, w 2019 roku 144, a w 2020 roku 

70. Od 2018 można zaobserwować tendencję spadkową średniego rocznego stężenia 

benzenu. W odniesieniu do 2018 roku najpierw zmalała ilość zebranych i przetworzonych 

odpadów komunalnych, następnie w 2020 roku wzrosła do 22 193,927 Mg. Różnica 

pomiędzy najniższą, a najwyższą wartością wskaźnika wynosi 4 507,627 Mg. 

 

Najważniejsze dane dotyczące działań społecznych ukazują, iż w latach 2019-2020 

zwiększyła się liczba uczestników wydarzeń kulturalnych. 

W badanych latach zauważa się wzrost liczby uczestników objętych projektami 

podejmowanymi przez instytucje edukacji, kultury i organizacje pozarządowe. W 2019 

nastąpiło zmniejszenie liczby uczestników projektów, a potem ich wzrost w 2020 roku. 

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

 

Niestety nie wszystkie wskaźniki możliwe są do monitorowania. Dla niektórych 

wskaźników pozyskiwanie danych jest niemożliwe ponieważ nie są prowadzone 

statystyki.  


