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Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy  
o samorządzie gminnym przedkładam kolejny Raport  
o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Tym 
razem dotyczy on roku 2021, choć jak w latach ubiegłych 
obejmuje podobny zakres informacji. Dzięki temu niniejsze 
opracowanie ma charakter porównawczy. Odnosi się 
zatem do ogólnej charakterystyki gminy, jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych, najistotniejszych kwestii 
budżetowych, realizacji zadań inwestycyjnych, ale również 
takich dziedzin jak edukacja, kultura, sport i rekreacja. 
Wzorem poprzednich Raportów wyszczególnione zostały 
w nim strategie i programy, bowiem to w nich zawarto 
konkretne kierunki i zasady działania obowiązujące dla 
danych obszarów funkcjonowania naszego samorządu.  
 
Analizując Raport o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za 2021 rok należy w pierwszym rzędzie mieć 
na uwadze okoliczności, w jakich znalazł się cały kraj.  
O ile pandemia koronawirusa zdążyła już wrosnąć  
w świadomość naszej społeczności, a na przestrzeni 
poprzedniego roku pozwoliła wszystkim oswoić się  
z zasadami postępowania w reżimie sanitarno-
epidemiologicznym, to jednak na samorządzie gminnym 
niezmiennie spoczywał szereg bieżących zadań 
związanych m.in. z obsługą administracyjną, szkolnictwem 
czy opieką społeczną, tym razem realizowanych  
w szczególnym czasie i warunkach.  
 
W dobie walki z pandemią nieocenioną rolę odegrał  
Punkt Szczepień Powszechnych zorganizowany na  
terenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, jako jeden  
z pierwszych w skali województwa. W tym trudnym okresie 
służył on masowo nie tylko naszej lokalnej społeczności, 
lecz mieszkańcom sporej części całego regionu, a nawet 
osobom, które docierały do nas z ościennych województw. 
Należy przy tym pamiętać o wszystkich miejscowych 
podmiotach medycznych, o rzeszy pracowników służby 
zdrowia zaangażowanych w akcję szczepień przeciwko 
COVID-19, jak i o niesieniu pomocy na co dzień  
w tych wyjątkowo złożonych warunkach wymagających 
poświęcenia.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadania inwestycyjne w 2021 roku zdominowała 
termomodernizacja osiedla familoków, której celem jest 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oraz 
poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla. Troska  
o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów naszych 
działań. Kolejną ważną inwestycją w poprawę jakości 
powietrza jest także - zakończony już - projekt związany  
z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Z tego zadania skorzystali bezpośrednio nasi mieszkańcy, 
a wartość inwestycji wynosi aż ponad 23 mln zł.  
Stawialiśmy na zrównoważony rozwój miejscowości, 
dbając o nasze dzielnice i sołectwa, w których staraliśmy 
się również realizować mniejsze zadania, stanowiące 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców, bo to oni są 
prawdziwą siłą samorządu. 
Zauważamy, że w krajobraz atrakcyjnych miejsc  
o charakterze użytkowym doskonale wpisał się 
odrestaurowany zameczek w Leszczynach, który wraz  
z otoczeniem zaczął służyć naszym mieszkańcom  
do celów rekreacyjnych. 
 
Co warto zaakcentować, w minionym roku w Czerwionce-
Leszczynach uroczyście podpisano porozumienie  
w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, 
realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030. Jako 
samorządowcy z całego powiatu postawiliśmy na wspólne 
zarządzanie strategiczne, wsłuchiwanie w swoje potrzeby, 
współpracę, porozumienie i dostrzeżenie szerokiego pola 
działania na poziomie wszystkich gmin powiatu z korzyścią 
dla naszych mieszkańców. Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny wzięła na siebie odpowiedzialność 
koordynowania całości prac nad tym ważnym 
dokumentem. 
 
W 2021 roku dochody budżetowe Gminy i Miasta 
osiągnęły kwotę 248 394 115,84 zł, wydatki zamknęły się 
kwotą 226 636 848,13 zł, co oznacza nadwyżkę 
budżetową w wysokości 21 757 267,71 zł. Ten dodatni 
wynik finansowy jest rezultatem podejmowania 
przemyślanych decyzji i licznych kompromisów. Pragnę 
jednak zapewnić, że mimo trudnych dla samorządu 
czasów i szeregu nowych wyzwań, z którymi stale  
musimy się mierzyć, z wielką starannością troszczymy się  
o wartość, którą stanowi nasza Mała Ojczyzna. 
 
 
 
 
 Burmistrz Gminy i Miasta 
 Czerwionka-Leszczyny 
 
 
 
 Wiesław Janiszewski 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), Burmistrz co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy.  

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

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy i Miasta   

Czerwionka-Leszczyny  

  

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
zarejestrowanych jest na dzień 31 grudnia 2021 roku 1820 firm. Prowadzą one działalność gospodarczą we wszystkich dzielnicach   
i sołectwach Gminy, w szczególności w branży budowlanej, motoryzacyjnej, informatycznej, mediów, reklamy, usług finansowych   
i bankowych, kultury, edukacji i oświaty, sportu, turystyki i rekreacji, w zakresie produkcji przemysłowej oraz rolnej, a także w wielu  
innych dziedzinach.   

Dzisiejszy profil działalności gospodarczej Gminy odbiega od jej przemysłowo-rolniczego charakteru XX w., zdominowanego przez  
przemysł ciężki i ukształtowane tradycje górnicze związane z odkryciem pokładów węgla kamiennego na przełomie XIX i XX w.  

Firmy prowadzą działalność w szczególności na posesjach zabudowanych. Obecnie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
nadanych jest ~ 8200 punktów adresowych: na budynki istniejące, w trakcie budowy oraz prognozowane, które pełnią funkcje  
mieszkalne, ale i te, w których prowadzona jest wskazana wyżej działalność przemysłowa, magazynowa, handlowo-usługowa,  
łączności i transportu, biurowa, opieki medycznej, oświaty, nauki i kultury, sportowa, produkcyjna, rolnicza itd.   

W 2021 roku Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał łącznie 137 zawiadomień o ustaleniu  
numeru porządkowego, z czego 68 na terenie miasta i 69 na terenie gminy. Z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny współpracowało  
też 8 Zarządców Nieruchomości.  
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Źródło: Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+)   
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Demografia  

Demografia opracowywana przez Główny Urząd Statystyczny jest zbilansowana na podstawie wyników Narodowego Spisu  
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Dane o liczbie i strukturze ludności są sporządzane poprzez przyjęcie wyników spisu  
powszechnego za bazę wyjściową dla gminy, a następnie naliczanie metodą bilansową danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu  
naturalnego i migracji ludności.  

Według danych GUS liczba osób zamieszkujących gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła   
41 638. Stan miejskiej ludności naszej gminy stanowił 66,48%, wobec czego 33,52% mieszkańców zamieszkiwało tereny wiejskie.  
Podobnie jak w latach poprzednich, wśród mieszkańców dominowała płeć żeńska (21 270 kobiet oraz 20 368 mężczyzn). Warto  
podkreślić, że struktura płci ludności jest zbliżona do struktur obserwowanych w województwie śląskim oraz w kraju. Według danych  
podanych przez GUS w 2021 roku urodziło się 343 mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a zmarło 553 osób. Przyrost  
naturalny wyniósł -210.  

Pod względem struktury wieku mieszkańców naszej gminy w 2021 roku, 59,81 % mieszkańców było w wieku produkcyjnym (24 902  
osoby), 19,45 % mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (8 100 osób) i 20,74 % w wieku poprodukcyjnym (8 636 osób).   
W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, a zmalała zarówno w wieku  
przedprodukcyjnym, jak i produkcyjnym. Należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do średniej dla województwa i dla całego kraju  
statystyki te wypadają korzystnie.  

  

Wykres nr 1. Ludność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2018-2021  

  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

Wykres nr 2. Ludność miasta Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2018-2021  

  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  
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Wykres nr 3. Ludność gminy Czerwionka-Leszczyny według płci w latach 2018-2021  

  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

Wykres nr 4. Struktura płci wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku  

  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców w 2021 roku  

19,45 %  mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (8 100 osób do 17 roku życia)  

59,81 %  mieszkańców w wieku produkcyjnym (24 902 osób – mężczyźni do 64 roku życia, kobiety do 59 roku życia)  

20,74 %  mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (8.636 osób)  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  
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Tabela nr 1. Mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny według grup wiekowych  

wiek 2018 2019 2020 2021 

0-4 2285 2319 2269 2157 

5-9 2442 2286 2313 2302 

10-14 2171 2306 2397 2411 

15-19 1891 1882 1888 1959 

20-24 2311 2186 2073 1987 

25-29 2980 2833 2666 2497 

30-34 3625 3508 3380 3246 

35-39 3380 3465 3530 3611 

40-44 2795 2902 3021 3120 

45-49 2681 2692 2660 2659 

50-54 2844 2715 2668 2603 

55-59 3259 3216 3038 2922 

60-64 2968 3054 3183 3173 

65-69 2175 2256 2307 2423 

70-74 1327 1440 1588 1712 

75-79 1379 1309 1178 1076 

80-84 966 986 967 978 

85 i więcej 714 766 783 802 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

Ruch naturalny w 2021 roku  

  

  

343 żywych urodzeń  

553 zgonów  

Przyrost naturalny: - 210  

(- 5,03 na 1000 ludności)  
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Mieszkańcy według miejsca zamieszkania w 2020 roku  

  

mieszkańcy obszarów miejskich: 66,48%  

mieszkańcy obszarów wiejskich: 33,52%  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

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

 Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

 Województwo 
śląskie 

Polska 

Rok 2018 2019 2020 2021 2021 2021 

Ludność ogółem 42 193 42 121 41 909 41 638 4 455 877 38 080 411 

mężczyźni 20 718 20 657 20 528 20 368 2 144 179 18 406 080 

% 49,11 49,00 49,00 48,92 48,12 48,33 

Kobiety 21 475 21 464 21 381 21 270 2 311 698 19 674 331 

% 50,90 51,00 51,00 51,08 51,88 51,67 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

Tabela nr 3. Ludność według miejsca zamieszkania  

  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

 Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

Województwo 
śląskie 

Polska 

Rok 2018 2019 2020 2021 2021 2021 

Obszar miejski 28 266 26 506 27 888 27 683 3 399 498 22 751 998 

% 67,00 66,16 66,54 66,48 76,29 59,75 

Obszar wiejski 13 927 13 557 14 021 13 955 1 056 379 15 328 413 

% 33,00 33,84 33,46 33,52 23,71 40,25 
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Tabela nr 4. Ruch naturalny ludności  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

Tabela nr 5. Ekonomiczne grupy wiekowe ludności  

 Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

Województwo 
śląskie Polska 

Rok 2018 2019 2020 2021 2021 2021 

Wiek 
przedprodukcyjny 8 018 8054 8 117 8 100 768 542 6 938 395 

% 19,00 19,12 19,37 19,45 17,25 18,22 

Wiek 
Produkcyjny* 26 126 25771 25 352 24 902 2 613 583 22 527 338 

% 61,90 61,18 60,49 59,81 58,65 59,16 

Wiek 
poprodukcyjny 8 049 8296 8 440 8 636 1 073 752 8 614 678 

% 19,10 19,70 20,14 20,74 24,10 22,62 

*18-64 lata mężczyźni, 18-59 kobiety  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

  

  

   

 Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

Województwo 
śląskie Polska 

Rok 2018 2019 2020 2021 2021 2021 

Urodzenia 
żywe 444 446 433 343 34 736 331 511 

na 1000 
ludności 10,53 10,58 10,29 8,22 7,77 8,69 

zgony 420 463 571 553 66 152 519 517 

na 1000 
ludności 9,96 10,98 13,57 13,25 14,79 13,61 

Przyrost 
naturalny 24 -17 -138 -210 -31 416 -188 006 

na 1000 
ludności 0,57 -0,40 -3,30 -5,03 -7,02 -4,93 
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Ludność na podstawie Rejestru mieszkańców i ewidencji ludności  

  

W rejestrze mieszkańców prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako zadanie zlecone z zakresu  
administracji rządowej gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie naszej gminy. Zgodnie z ustawą  
o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy to m.in. dokonanie zameldowania na pobyt stały lub  pobyt czasowy.   

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku zameldowanych na pobyt stały w naszej gminie i mieście było 39 275 osób, w tym na terenie  
miasta 25 816 osób (65,73%), a w sołectwach naszej gminy 13 459 osób (34,27%). Do tej liczby należy również dodać jako  
mieszkańców naszej jednostki osoby zameldowane w niej na pobyt czasowy, których w 2021 roku było 591, w tym na terenie miasta  
417 osób (70,56 %), a na terenach wiejskich 174 osób (29,44%). Na przestrzeni lat 2018-2021 odnotowuje się stały spadek ludności  
zameldowanej na pobyt stały na terenie naszej jednostki administracyjnej, nastąpił również spadek liczby osób zameldowanych   
na pobyt czasowy. Wśród osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny większość stanowią  
kobiety: odpowiednio w mieście 13 315 (51,58%) oraz w sołectwach 6 916 kobiet (51,39%). W przypadku osób zameldowanych na  
pobyt czasowy sytuacja kształtuje się inaczej tzn. wśród 591 osób przebywających czasowo na terenie naszej jednostki,   
278 to kobiety (47,04%), natomiast 313 osób to mężczyźni (czyli 52,96 % ogółu). Średni wiek osób zamieszkujących naszą gminę   
to 40,9 lat (dla porównania w roku poprzednim średni wiek wynosił 43,2 lata). Wśród mieszkańców naszej gminy jest 8 osób, które  
przekroczyły 100 lat, natomiast znacząco zmniejszyła się liczba osób w przedziale wiekowym 90-99 lat (do 201 z 268 w roku 2020).  
Najstarsza mieszkanka naszej gminy liczy aktualnie 108 lat. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień   
31.12.2021 roku zameldowanych było 121 cudzoziemców.  

  

Tabela nr 6. Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zameldowanych na pobyt stały z podziałem   
na dzielnice, osiedle i sołectwa – dane na dzień 31.12.2021 roku  

Dzielnice, osiedle i sołectwa Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba mieszkańców 

Dzielnica Leszczyny Osiedle 4 260 3 865 8 125 

Dzielnica Leszczyny Stare 1 228 1 169 2 397 

Dzielnica Czerwionka Centrum 2 124 1 979 4 103 

Dzielnica Czerwionka Karolinka 1 513 1 478 2 991 

Osiedle Malenie 201 211 412 

Dzielnica Czuchów 1 944 1 817 3 761 

Dzielnica Dębieńsko 2 045 1 982 4 027 

Razem miasto 13 315 12 501 25 816 

Sołectwo Bełk 1 733 1 669 3 402 

Sołectwo Książenice 1 369 1 304 2 673 

Sołectwo Palowice 777 729 1 506 

Sołectwo Przegędza 848 816 1 664 

Sołectwo Stanowice 1 291 1 198 2 489 

Sołectwo Szczejkowice 898 827 1 725 

Razem gmina 6 916 6 543 13 459 

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 20 231 19 044 39 275 
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Tabela nr 7. Mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zameldowani w 2021 roku na pobyt czasowy z podziałem   
na miasto i sołectwa- dane na dzień 31.12.2021 roku  

 Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba mieszkańców 

Czerwionka-Leszczyny 195 222 417 

Sołectwo Bełk 31 32 63 

Sołectwo Książenice 14 12 26 

Sołectwo Palowice 8 13 21 

Sołectwo Przegędza  7 11 18 

Sołectwo Stanowice 15 13 28 

Sołectwo Szczejkowice 8 10 18 

Razem gmina 83 91 174 

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 278 313 591 

  

  

Tabela nr 8. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały z podziałem na dzielnice, osiedle i sołectwa  
na przestrzeni lat 2018-2021  

  

Dzielnice, osiedle i sołectwa 2018 2019 2020 2021 

Dzielnica Leszczyny Osiedle 8 678 8 490 8 336 8 125 

Dzielnica Leszczyny Stare 2 302 2 334 2 370 2 397 

Dzielnica Czerwionka Centrum 4 389 4 334 4 196 4 103 

Dzielnica Czerwionka Karolinka 3 154 3 115 3 074 2 991 

Osiedle Malenie 414 424 415 412 

Dzielnica Czuchów 3 866 3 808 3 795 3 761 

Dzielnica Dębieńsko 3 977 4 001 4 036 4 027 

Razem miasto 26 780 26 506 26 222 25 816 

Sołectwo Bełk 3 452 3 453 3 419 3 402 

Sołectwo Książenice 2 726 2 734 2 722 2 673 

Sołectwo Palowice 1 505 1 490 1 513 1 506 

Sołectwo Przegędza 1 667 1 684 1 685 1 664 

Sołectwo Stanowice 2 413 2 471 2 494 2 489 

Sołectwo Szczejkowice 1 719 1 725 1 732 1 725 

Razem gmina 13 482 13 557 13 565 13 459 

ŁĄCZNIE GMINA I MIASTO 40 262 40 063 39 787 39 275 



 

17 

GMINA I MIASTO 

  

Tabela nr 9. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały według płci  

 2018 2019 2020 2021 

Liczba ogólna 40 262 40 063 39 787 39 275 

Kobiety 20 666 20 589 20 468 20 231 

Mężczyźni 19 596 19 474 19 319 19 044 
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Finanse Gminy 

Dla finansów Gminy w 2021 rok kluczowe były dwa elementy: skutki działań związanych z trwającą epidemią oraz zmianami 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Trwająca epidemia nie skutkowała już tak znaczącym wpływem 
na finanse Gminy jak w 2020 roku, wiązała się natomiast z uzyskaniem nowych środków z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego związana była z wprowadzanym rządowym 
programem Polski Ład będącym programem społeczno–gospodarczym na okres po pandemii. Uregulowanie na nowo spraw 
społecznych skutkowało koniecznością wprowadzanie nowych regulacji dotyczących spraw gospodarczych, w tym nowych 
zasad dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego, co miało już odzwierciedlenie w budżecie 2021 roku.  

Budżet Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku 

 

W roku 2021 dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 248.394.15,84 zł a wydatki ogółem w kwocie 226.636.848,13 zł. 

 

Wyszczególnienie Plan /  
Wykonanie [zł] % 

Dochody budżetu Gminy i Miasta 250 484 774,05 
248 394 115,84 99,20% 

- dochody bieżące 216 460 565,96 
219 550 842,29 101,40% 

- dochody majątkowe 34 024 208,09 
28 843 273,55 84,80% 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta 249 936 391,25 
226 636 848,13 90,70% 

- wydatki bieżące 212 866 716,19 
198 991 285,26 93,50% 

- wydatki majątkowe 37 069 675,06 
27 645 562,87 74,60% 
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FINANSE GMINY 

 

Przychody łącznie wykonane zostały w kwocie 22.200.446,75 zł, a rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł. wynikały ze 100% realizacji planu.  

 

Wyszczególnienie Plan / 
Wykonanie [zł] % 

Przychody ogółem 
z tego: 

2 451 617,20 
22 200 446,75 905,52% 

- niewykorzystane 
   środki pieniężne 

2 178 917,25 
3 038 431,17 139,40% 

- wolne środki 
  pieniężne 

272 699,95 
19 162 015,58 7026,80% 

Rozchody ogółem 
z tego: 

3 000 000,00 
3 000 000,00 100,0% 

- wykup papierów 
   wartościowych 

3 000 000,00 
3 000 000,00 100,0% 

 

 

Zrealizowane w 2021 roku dochody i wydatki skutkowały uzyskaniem na koniec roku nadwyżki w kwocie 21.757.267,71 zł, zamiast 
planowanej w kwocie 548.382,80 zł. Efektem realizacji dochodów bieżących oraz wydatków bieżących była nadwyżka operacyjna 
w kwocie 20.559.557,03 zł. 

 

 

 

  

dotacje z budżetu państwa 
65 194 133,35 zł

pozostałe dochody (inne 
źródła) 9 036 728,76 zł

środki unijne 13 397 369,16 
złsubwencja ogólna 

59 908 360,00 zł

dochody własne
100 857 524,57 zł

Wykonanie dochodów w 2021 roku



CZERWIONKA-LESZCZYNY | Raport o stanie Gminy i Miasta 2021 
 

20 

 

 

 

 

 

Stan finansów Gminy  
Poziom samodzielności gminy w dużej mierze jest uzależniony od dochodów własnych. Zaliczane do dochodów własnych między 
innymi dochody z podatków i opłat, dochody z mienia gminnego oraz udziału gminy w podatkach dochodowych stanowią gwarancję 
realizacji zadań stałych, a wysoki ich poziom stwarza możliwości rozwoju poprzez realizację nowych zadań inwestycyjnych. 

W 2021 roku dochody własne zostały wykonane w kwocie 100.857.524,57 zł, w tym dochody z udziału gminy w podatku  
dochodowym od osób fizycznych 50.414.874,00 zł. W roku 2020 kwoty tych dochodów wyniosły odpowiednio 92.138.942,60 zł  
oraz 45.784.350,00 zł. Porównanie tych kwot wskazuje na wzrost dochodów własnych o 9,5%, a udziałów w podatku o 10,1%. 

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszący na koniec 2020 roku 23.000.000,00 
zł, w trakcie roku obniżył się i na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie to wyniosło 20.000.000,00 zł. Było to efektem dokonywania 
terminowych wykupów obligacji i rezygnacji z emisji obligacji w 2021 roku. 

Wraz z obniżeniem poziomu zadłużenia, obniżył się także wskaźnik dotyczący stosunku zadłużenia do dochodów ogółem. Wyniósł  
on w 2021 roku 8,1%. Podobnie, biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia oraz liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia  
2021 r., wskaźnik dotyczący zadłużenie na jednego mieszkańca obniżył się do kwoty 509,80 zł. 

Zadłużenie na koniec roku wynikało z wyemitowanych w latach 2014-2020 papierów wartościowych (obligacji) w łącznej kwocie 
20.000.000,00 zł oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 68.407,10 zł. Zgodnie z prognozami termin wykupu obligacji nie uległ 
zmianie i planowany jest na 2028 rok. 

 

  

pomoc społeczna, rodzina i zadania
w zakresie polityki społecznej; 70 739 754,02 

zł

gospodarka mieszkaniowa; 
10 080 570,84 zł

działalność usługowa; 
873 684,42 zł

administracja publiczna; 
13 735 208,39 zł

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa; 

1 903 700,87 zł

obsługa długu publicznego
249 900,00 zł

oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza; 

68 948 793,79 złochrona zdrowia; 
246 078,85 zł

transport i łączność; 
13 225 592,50 zł

pozostałe
497 509,55 zł

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska; 

36 624 260,13 zł

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego; 4 407 268,32 zł

kultura fizyczna i turystyka
5 104 526,45 zł

Wykonanie wydatków w 2021 roku
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Fundusz sołecki i inicjatywy lokalne  

Aktywność społeczna i kontakty z mieszkańcami są niezwykle istotne 
dla funkcjonowania Gminy jako wspólnoty mieszkańców. Informacje 
o istotnych zadaniach oraz udział mieszkańców w realizacji tych 
zadań jest niezwykle ważny i wpływa na ożywienie aktywności. 
Formami jakie przybrać może dążenie do pobudzenia tej aktywności 
jest kontynuacja w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny zadań  
w ramach funduszu sołeckiego oraz inicjatyw lokalnych. 

 

Fundusz sołecki  
Podstawą do wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego  
w budżecie w dalszym ciągu stanowi uchwała Nr XLII/550/14 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 roku.  

Podobnie jak w latach poprzednich, z możliwości zrealizowania na 
terenie poszczególnych sołectw ważnych dla ich mieszkańców zadań 
skorzystało wszystkich sześć sołectw. Złożone w 2020 roku wnioski 
dotyczące realizacji przedsięwzięć zostały uwzględnione w budżecie 
i w 2021 roku zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

  

 

Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Wykonanie 
[zł] 

Bełk 
Wykonanie drogi śladowej z płyty 
żelbetowej wraz z wypełnieniem 
kruszywem oraz zakup lamp 
oświetlenia ulicznego 

42 528,16 

Książenice 
Wykonanie wiaty na działce 
sportowo-rekreacyjnej w 
Książenicach 

42 535,00 

Palowice 

Remont drogi wewnętrznej na 
cmentarzu komunalnym  
w Palowicach 

18 535,00 

Zakup wraz z montażem dwóch 
wiat przystankowych przy  
ul. Bełkowskiej i Wiejskiej  
w Palowicach 

24 000,00 

Przegędza Remont ul. Szkolnej (bocznej)  
w Przegędzy metodą śladową 42 535,00 

Stanowice Remont ul. Gospodarczej w 
Stanowicach metodą śladową 42 535,00 

Szczejkowice 

Budowa drogi dwuśladowej z płyt 
żelbetonowych na ul. Okrężnej 31 699,07 

Wykonanie oświetlenia przy  
ul. Gliwickiej (DW924)  
i ul. Piaskowej w Szczejkowicach 

10 824,00 

Ogółem  255 191,23 

Wyremontowana ul. Gospodarcza w Stanowicach 

Zabudowana wiata przystankowa w Palowicach 

Wyremontowana ul. Szkolna w Przegędzy 

 

Oświetlenie przy ul. Gliwickiej i Piaskowej w Szczejkowicach 
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Inicjatywy lokalne  
 

Wyrazem aktywności społecznej była realizacja w 2021 roku 
inicjatywy lokalnej. W myśl postanowień uchwały Nr XXXVII8415/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017r, 
wnioski złożone przez mieszkańców w roku 2020 bezpośrednio albo 
za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego podlegały ocenie. 
Zaakceptowany wniosek został zaplanowany do realizacji  
w ramach budżetu na 2021 rok. 

Inicjatywa lokalna realizowana w 2021 roku obejmowała organizację 
III Edycji Leszczyniady. Inicjatywa zgłoszona została przez 
Mieszkańców Leszczyn. Efektem było zorganizowanie w dniu  
4 września 2021 roku gminnego święta sportu z turniejami, zawodami 
sportowymi oraz innymi atrakcjami wpływającymi na integrację 
mieszkańców. Na organizację imprezy wykorzystano środki w kwocie 
9.328,37 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III Edycja Leszczyniady 
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Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok 

 
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzana jest zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami). Jest ona sporządzana corocznie. 

 Stan mienia komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanej dalej także Gminą, według ewidencji Wydziału Mienia  
i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 4.330.367,00 m (łączna powierzchnia 
Gminy wynosi około 115 km). 

 W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku miało miejsce zwiększenie stanu mienia poprzez: nieodpłatne nabycie 
gruntu od osób fizyznych, komunalizację, nieodpłatne nabycie gruntu ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., nieodpłatne nabycie 
prawa użytkowania wieczystego gruntu ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz korekta gruntu w związku ze zmianą formy 
własności. 

Nieodpłatnie przyjęto grunt od osób fizycznych o łącznej powierzchni  11.051,00 m², o łącznej wartości 375.108,26 zł, nieodpłatnie 
przyjęto grunt od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. o łącznej powierzchni 19.195,00 m², o łącznej wartości 404.796,00 zł oraz 
nieodpłatnie przyjęto prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 7.032,00 m², o łącznej wartości 41.737,00 zł. 
Korekta gruntu w związku ze zmianą formy własności o powierzchni 732,00 m², o wartości 1.460,00 zł. 

W trybie art. 5 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,  
w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego, Gmina nabyła grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 88.621,00 m² 
i łącznej wartości 159.515,56 zł. 

W następstwie sprzedaży nieruchomości gruntowych lub udziałów w nieruchomościach gruntowych oraz w związku  
z przekształceniem prawa użtkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawa własności nieruchomości  
o łącznej powierzchni 18.521,09 m² i o łącznej wartości 98.128,00 zł. Ponato dokonano korekty gruntu w związku ze zmianą formy 
własności o powierzchni 732,00 m², o wartości 1.460,00 zł oraz korekt powierzchni, a tym samym wartości działek wprowadzonych  
do ewidencji o łącznej powierzchni 2.757,00 m², o łącznej wartości 5.813,81 zł. 

W wyniku powyższych sprzedaży, likwidacji środków trwałych oraz przeksięgowań i korekt powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 
2021 roku wynosi 4.432.312,00 m. 

 Dodatkowo zawarto 3 umowy użyczenia, 6 aneksów do umów użyczenia, 7 umów najmu/dzierżawy oraz  8 aneksów do umów 
najmu/dzierżawy. 

Ustanowiono także odpłatne służebności przesyłu: 

• na działkach 1731/444, 3941/447, 4063/443 obręb Leszczyny, na rzecz Elastometry AIB, zgodnie z aktem notarialnym  
Rep. A nr 2922/2021 z dnia 29 kwietnia 2021, 

• na działce 2102/49, obr. Czerwionka, na rzecz Orange Polska, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 6741/2021 z dnia  
30 września 2021, 

• na działce 2102/49, obr. Czerwionka, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.,  zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 7476/2021 
z dnia 28 październik 2021, 

• na działkach 2516/465, 1697/465 obr. Dębieńsko oraz 1528/127, 2288/138, 1610/136, 2677/135, 2287/138 obr. Czerwionka 
na rzecz Tauron Dystrybucja S.A, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 8132/2021 z dnia 25 listopad 2021, 

Szczegółowe informacje o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawarte są w załączniku do Zarządzenia Burmistrza 
Nr 125/22 z dnia 29 marca 2022 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
( https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html ). 

 

 

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html
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Inwestycje 

Po czasie wstrzymania rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji związanym z rozwojem pandemii w roku 2020, w roku 2021 
przystąpiono do ich realizacji. Pomimo okresowej poprawy sytuacji związanej z pandemią, również w roku poprzednim 
odcisnęła ona piętno na części realizowanych umów. 

Zadania inwestycyjne 

Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła 
na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach  
W maju i czerwcu 2021 roku doszło do podpisania z wykonawcami umów na wykonanie trzech z pięciu etapów 
inwestycji, obejmujących budynki przewidziane do modernizacji przy ul. Mickiewicza, Kombatantów i Szkolnej. Ze 
względów proceduralnych zadnie zostało podzielone w następujący sposób: etap I - budynki przy ulicy Kombatantów 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, etap II – budynki przy ulicy Mickiewicza 1, 3, 5, 7, 9, etap III – budynki przy ulicy Mickiewicza 4, 
6, 8, 10 i Szkolnej 1. Wybór wykonawcy prac w wymienionych budynkach nie obył się bez komplikacji. W przypadku 
etapu I oraz II konieczne okazało się powtórzenie postępowań przetargowych. Łączna wartość umów podpisanych 
na trzy etapy wyniosła 9.594.680,00 zł. Zadanie jest finansowane ze środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 
2014-2020 oraz budżetu gminy. 

Jak już wspomniano w maju i czerwcu podpisano umowy na realizacją robót z wykonawcą i rozpoczęto ich 
realizację. Termin zakończenia realizacji umów przewidziano odpowiednio na listopad i grudzień. Wykonywanie 
robót w trzech etapach inwestycji, w związku z ciągle panującą epidemią również nie przebiegało bez zakłóceń.  
W trakcie realizacji Wykonawca borykał się zarówno z problemami kadrowymi, w szczególności z koniecznością 
przebywania na kwarantannie swoich pracowników zaangażowanych w realizację umowy, jak również  
z kłopotami w zdobyciu niektórych materiałów budowlanych, co z kolei wiązało się z zakłóceniem łańcucha dostaw 
na rynku materiałów budowlanych. Ostatecznie przed upływem terminu zakończenia realizacji wszystkich umów 
wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu ich realizacji w związku z wpływem epidemii  
na prawidłową realizację umowy. Zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami, opierając się  
na wyjaśnieniach Wykonawcy wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji robót na wszystkich trzech 
etapach do końca marca roku 2022. 

W roku 2021 podłączono do sieci ciepłowniczej wszystkie mieszkania w budynkach podlegających modernizacji, 
wykonano niezbędne pogłębienia wraz z wykonaniem nowej posadzki w pomieszczeniach piwnicznych, 
przygotowano pomieszczenia węzłów cieplnych, wymieniono okna w większości mieszkań oraz rozpoczęto prace 
związane z dociepleniem stropów piwnic  
i poddaszy. Z powodów, o których 
wspomniano wcześniej, wykonanie 
pozostałych prac było kontynuowane  
w kolejnym roku.  
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Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach 
Po raz pierwszy gmina realizowała zadanie inwestycyjne, którego beneficjentami końcowymi byli mieszkańcy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.  

Zadanie zrealizowano w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu wyniosła 23.013.957,04 zł.  

Gmina na ten cel pozyskała środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO 
WSL 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 21.840.394,62 zł. 

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zamontowali we własnych domach 752 instalacje OZE: 465 instalacji fotowoltaicznych, 190 pomp 
ciepła c.o.-c.w.u., 86 pomp ciepła c.w.u. oraz 11 kolektorów słonecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia 
przedszkolne 
W styczniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wartość podpisanej umowy to 2.315.000,00 zł a termin 
zakończenie realizacji zadania przewidziano na kwiecień 2022 roku. Na realizację zadania uzyskane zostało dofinansowane  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teren budowy, po wypełnieniu wymogów formalnych przez wykonawcę, został mu 
przekazany w połowie marca. Pomimo monitów ze strony Inwestora o rozpoczęcie prac wykonawca rozpoczął je dopiero pod koniec 
maja, zapewniając, że od tej pory realizacja przebiegać będzie bez zakłóceń z jego strony. Okresami rzeczywiście zwiększono 
zaangażowanie ludzi i sprzętu na budowie, jednak ogólnie sytuacja niewiele się zmieniła, pomimo kolejnych wezwań ze strony 
inwestora do zwiększenia tempa robót. Pod koniec roku wykonawca posiadał znaczne opóźnienie w realizacji natomiast w zgodnej 
opinii zarówno przedstawicieli Urzędu jak i wykonawcy faktyczne zwiększenia zaangażowania z jego strony pozwalało jeszcze na 
dotrzymanie umownego terminu zakończenia realizacji umowy.  
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Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach 
W 2021 roku Zakład zakończył realizację zadań związanych z odbudową i przebudową po pożarach budynków przy ul. Hallera 6  
i Wolności 25  w Czerwionce. Budynki zostały przekazane do użytkowania, a mieszkania zostały ponownie zasiedlone. 

W 2021 roku w związku z realizowanym przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny programem likwidacji niskiej emisji poprzez 
podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach, Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował inwestycję polegającą na  wykonaniu zasilania do elektrycznych piecy kuchennych oraz 
podgrzewaczy wody w 18 budynkach wielorodzinnych w Czerwionce–Leszczynach. Inwestycja była prowadzona na obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków,  stanowiących zespół zabudowy robotniczej, która powstała na początku XX wieku wraz z rozwojem 
przemysłu górniczego na terenie obecnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022  
w kolejnych 13 budynkach zlokalizowanych w obrębie osiedla, o którym wyżej mowa. 

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Zakład była modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów 
oraz wykonaniem instalacji odgromowej i modernizacją elewacji z konstrukcji muru pruskiego w zabytkowym budynku przy ul. Hallera 
10 w Czerwionce-Leszczynach. W ramach zadania ułożono pokrycie dachowe z dachówki karpiówki podwójnej „w koronkę”, a także 
wykonano  roboty towarzyszące związane z remontem dachu. Zakres napraw "murów pruskich" obejmował facjatę nad klatką 
schodową od strony podwórza oraz "półszczyt" dachu w elewacji południowo-zachodniej. Pierwotnie w dachu elewacji frontowej 
znajdowała się „powieka” („wole oko”), która na przestrzeni lat uległa likwidacji. W ramach zrealizowanego zadania została ona 
odtworzona. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

W 2021 r. rozpoczęto również realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza”. 
Budynek pełni funkcję usługową, służy społeczności lokalnej jako Ośrodek Zdrowia. W celu oszczędności energetycznej, poprawy 
komfortu termicznego oraz podniesienia poziomu estetycznego budynku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przystąpił do realizacji 
w/w inwestycji obejmującej swym zakresem w szczególności: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

• ocieplenie stropu pod poddaszem 

• wymianę drewnianych okien piwnic i parteru 

• wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych i starych stalowych. 

Zadanie obejmowało również zmianę sposobu ogrzewania budynku. 

W 2022 r. w ramach opisanego zadania wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników 
oraz inne roboty towarzyszące dotyczące termomodernizacji. Zadanie zostało bowiem rozpoczęte w 2021 r, natomiast planowany 
termin jego zakończenia określono na lipiec 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remont generalny budynku 
przy ul. Hallera po pożarze  

w lutym 2020r. 

Remont generalny 
budynku przy ul. Wolności 
po pożarze w lutym 2020r. 
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Likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Mickiewicza 

Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Hallera 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy 
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Zadania w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 

Wykonanie placyku zabaw w Stanowicach 
W ramach zadania zostały zamontowane następujące urządzenia: 

• huśtawka wahadłowa pojedyncza, 
• huśtawka wagowa, 
• karuzela krzyżowa, 
• bujak, 
• stojak na rowery. 

 

 

Łączna wartość zadania wyniosła 31.886,43 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego w kwocie 10.000,00 zł. 

 

Wykonanie placyku zabaw w Palowicach 
W ramach zadania zostały zamontowane następujące 
urządzenia: 
• huśtawka wagowa, 
• zjeżdżalnia stalowa, 
• równoważnia linowa. 

 
 
 

 

 

Łączna wartość zadania wyniosła 20.656,77 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego w kwocie 8.015,60 zł. 

 

Wykonanie placyku zabaw w Książenicach 
 W ramach zadania zostały zamontowane następujące urządzenia: 

• huśtawka wahadłowa podwójna,  
• pięciobok linowy, 
• komplet sprawnościowy. 

 

 

 

 

Łączna wartość zadania wyniosła 41.160,87 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego w kwocie 10.000,00 zł. 

Na wszystkich powyżej wymienionych placach zabaw wykonano również strefę bezpieczną z piasku płukanego. 

  



 

29 

INWESTYCJE 

 

Wykonanie siłowni pod chmurką w Szczejkowicach 
W ramach zadania zostały zamontowane następujące urządzenia:  

• rower horyzontalny, 
• kołowrotek ręczny i prostownik nóg. 

 

 

 
 
 
Łączna wartość zadania wyniosła 22.702,50 zł, w tym dofinansowanie  
z Województwa Śląskiego w kwocie 9.331,85 zł. 

 

 

 

 

Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Przegędza poprzez zakup i montaż lamp solarnych 
W ramach zadania zostały zamontowane trzy lampy solarne parkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna wartość zadania wyniosła 20.578,30 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego w kwocie 8.083,53 zł. 
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Inwestycje w obszarze drogownictwa 

W ramach remontu dróg nieutwardzonych wykonano betonową nawierzchnię śladową na ul. Głównej (bocznej) w Bełku na długości 
85,00 mb za kwotę 38 243,16 zł, przy całkowitym finansowaniu  z Funduszu Sołeckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ul. Główna (bocznej) w Bełku 
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W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę mostu drogowego w ciągu ul. K. Miarki w Bełku w celu realizacji tego zadania 
wybudowano most tymczasowy za kwotę 690 742,11 zł. Po oddaniu do użytkowania  mostu głównego, konstrukcja stalowa stanowiąca 
tymczasową przeprawę przez rzekę Bierawkę zostanie rozebrana  a teren uporządkowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku zakończono przebudowę ul. Kałuży w Dębieńsku za kwotę 197 312,64 zł. Przebudowa obejmowała: remont  fragmentu 
kanalizacji  deszczowe na długości  62,5 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, zabudowę  krawężników drogowych, 
ułożenie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 392 m2. Dodatkowo zostały utwardzone pobocza płytami ażurowymi oraz wykonano 
zjazdy indywidualne z betonowej kostki drogowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

most na ul. K. Miarki w Bełku 

ul. Kałuży w Dębieńsku 
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W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w Książenicach rozbudowano o 9 punktów świetlnych oświetlenie uliczne przy ul. 
Ks. Pojdy 20a-i wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej za łączną kwotę 73 992,37 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach budowy oświetlenia parkowego przy ul. Sportowej w Leszczynach zrealizowano 35 punktów świetlnych wraz  
z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej za łączną kwotę 189 420,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Główna aleja cmentarna, na cmentarzu komunalnym w Palowicach, na całej swej długości 87,00 mb od bramy wjazdowej do krzyża  
została wyremontowana poprzez wykonanie nowej podbudowy  i  nawierzchni z betonowej kostki brukowej za łączną kwotę 150 089,56 
zł ze współfinansowaniem z Funduszu Sołeckiego na poziomie 18 535,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

oświetlenie przy ul. Ks. Pojdy w Książenicach 

aleja cmentarna  
w Palowicach 

oświetlenie przy ul. Sportowej w Leszczynach 
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W ramach remontu dróg nieutwardzonych 
wykonano betonową nawierzchnię śladową  
na ul. Szkolnej (bocznej) w Przegędzy  
na długości 140,00 mb za kwotę 64 323,73 zł, 
przy współfinansowaniu z Funduszu 
Sołeckiego  na  poziomie  42 535,00 zł. 

 

 

 

 

 

W ramach remontu dróg nieutwardzonych 
wykonano betonową nawierzchnię śladową na  
ul. Gospodarczej w Stanowicach na długości 
410,00 mb za kwotę 179 220,45 zł, przy 
współfinansowaniu  z Funduszu Sołeckiego na 
poziomie 42 535,00 zł. 

 

 

 

 

 

W ramach tego zadania inwestycyjnego 
wybudowano oświetlenie uliczne przy  
ul. Palowickiej w Szczejkowicach za kwotę 
63 999,87  zł. realizując 10 punktów świetlnych 
wraz z nowymi słupami.   

 

 

 

 

 

 

 

W ramach remontu dróg nieutwardzonych 
wykonano betonową nawierzchnię śladową  
na ul. Okrężnej w Szczejkowicach na długości 
220,00 mb za kwotę 92 888,13 zł, przy 
współfinansowaniu  z Funduszu Sołeckiego na 
poziomie 31 699,07 zł. 

 

 

 
ul. Okrężna w Szczejkowicach 

ul. Szkolna (boczna) 
w Przegędzy 

ul. Gospodarcza w Stanowicach 

ul. Palowicka w Szczejkowicach 
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Kultura, sport i rekreacja 

Podobnie jak w poprzednim roku, na działalność w jednostkach organizacyjnych Gminy w obszarze kultury, sportu i rekreacji  
w 2021 roku ogromny wpływ miała pandemia koronawirusa. Wprowadzone obostrzenia oraz ciągłe zmiany w tym zakresie nadal 
ograniczały funkcjonowanie placówek kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym grup artystycznych, kół zainteresowań  
oraz klubów. Ofertę programową w miarę możliwości realizowano, lecz w formach dostosowanych do obowiązującego reżimu 
sanitarnego. Oferta ta była też na bieżąco uaktualniana. 

Miejski Ośrodek Kultury 

W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach w 2021 roku działało sześć placówek: 

• Centrum Kulturalno-Edukacyjne  
w Czerwionce-Leszczynach 

• Centrum Informacji Turystycznej i Izba 
Tradycji 

• Dom Kultury w Czerwionce 

• Dom Kultury w Leszczynach  

• Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach  

• Świetlica w Bełku. 

Cały 2021 rok dla kultury stał pod znakiem obostrzeń pandemicznych i wynikających z tego utrudnień w przeprowadzaniu imprez  
oraz zajęć artystycznych. Oferta MOK-u, podobnie jak w roku 2020, realizowana była dwutorowo - tradycyjnie (z udziałem publiczności) 
oraz on-line. Przyjęto założenie, aby wydarzenia biletowane nie były transmitowane w internecie, ponieważ już na początku roku dało 
się zauważyć, iż część odbiorców oferty kulturalnej woli korzystać z niej w domu. Tendencja ta zaczęła się pogłębiać z każdym 
miesiącem pandemii i nadal stanowi poważny problemem wszystkich organizatorów biletowanych wydarzeń kulturalnych. W związku 
z tym w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odpowiednio wcześnie zmieniono sposób przygotowania oferty 
wakacyjnej dla dzieci, która w poprzednich latach opierała się na zaangażowaniu pracowników i wykorzystaniu dostępnego sprzętu  
w naszych placówkach. Tym razem cała letnia oferta została zrealizowana w warunkach plenerowych. Zajęcia, warsztaty, pokazy 
filmów i spektakli teatralnych na wolnym powietrzu zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców. Dzięki tej zmianie udało się zwiększyć 
ilość osób uczestniczących w zajęciach, a także spopularyzować obiekty gminne, takie jak zrewitalizowany Zameczek w Leszczynach 
i jego otoczenie oraz plac rekreacyjny na terenie osiedla familoków w Czerwionce. 
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W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury zorganizował następujące wydarzenia kulturalne: koncerty w sali widowiskowej CKE (15), seanse 
kina plenerowego dla dorosłych (4), spektakle teatralne dla dzieci w sali widowiskowej CKE (2), wirtualne Ferie z MOK-iem (spektakle, 
warsztaty, wywiady, gry i zabawy, pokazy), wakacje z MOK-iem, cykl wywiadów z ciekawymi ludźmi „Pasjonaci” (5), cykl internetowych 
programów o ciekawych miejscach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Znane i nieznane” (12) oraz gotowanie na ekranie 
„Maszketno Wielkanoc” (6). MOK współorganizował również przedsięwzięcia interdyscyplinarne, wśród nich: Święto Szlaku Zabytków 
Techniki „Industriada 2021”, rodzinny ekopiknik w ramach projektu „Dbajmy, segregujmy, reagujmy” przy Zameczku w Leszczynach 
oraz „Europejskie Dni Dziedzictwa” w Bełku. 

W Miejskim Ośrodku Kultury prowadziły działalność następujące grupy artystyczne i koła zainteresowań: zespoły taneczne: „Rytm”  
(6 grup) i „Zygzak” (5 grup), akrobatyka (2 grupy), grupy plastyczne (3 grupy), ceramika (3 grupy), zespół wokalno-instrumentalny 
„Światło” oraz zespoły wokalne „Ale Babki” i „Małe Światło”, Akademia Młodego Odkrywcy (3 grupy), Kreatywna Warsztatownia, 
pracownia wikliny oraz Klub Kultury Japońskiej. W zakresie amatorskiego ruchu artystycznego działały cztery zespoły: „Kapela  
z Naszego Miasteczka” oraz trzy zespoły śpiewacze - „Karolinki”, „Książeniczanki” i „Leszczyny”. Łącznie w 2021 roku funkcjonowało 
około 32 kół zainteresowań oraz zespołów artystycznych, które skupiały 350 osób z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Prócz tego w poszczególnych placówkach MOK-u kontynuowały działalność kluby, związki i organizacje mające w nich swoje siedziby: 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dwa Kluby Honorowych Dawców Krwi, Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne „Ara” 
w Czerwionce-Leszczynach. Ponadto MOK współpracował ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i placówkami 
oświatowymi takimi jak: Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne w Czerwionce-Leszczynach, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 
Orkiestra Miejska „Dębieńsko”, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach, Związek Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, rady sołeckie i rady dzielnic. 

MOK zorganizował kolejne edycje następujących festiwali i konkursów: XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote 
Cygaro Wilhelma” (wzięło w nim udział 137 autorów z Polski i zagranicy) oraz VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Inspiracje” (formuła 
on-line). Oprócz tego po raz dziesiąty realizował projekt „Kinoszkoła”- interdyscyplinarny program edukacji medialnej, tworzony przez 
filmoznawców, którzy zajmują się edukacją audiowizualną uczniów, ściśle współpracując z pedagogami i wychowawcami  
z Czerwionki-Leszczyn. W 2021 roku wzięło w nim udział 561 dzieci, w tym 390 w formule on-line. Ponadto świętowano jubileusze  
70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku, 75-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Ruch” Stanowice, 20-lecia Stowarzyszenia 
Kulturalno-Społecznego Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” oraz 30-lecia pracy Wojciecha Pukowca - dyrygenta Orkiestry Miejskiej 
„Dębieńsko”. MOK był także współorganizatorem Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza (XXVII 
edycja eliminacji rejonowych, on-line), Gminnego Dnia Seniora, XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara Śląska na Wesoło”  
oraz jarmarku bożonarodzeniowego pod nazwą „Święto Makówek”. 

W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury działał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, który w 2021 roku skupiał 
230 słuchaczy. Oferta uniwersytetu obejmowała zajęcia z rysunku i kompozycji, malarstwa, robótek ręcznych, jogi (2 grupy), pilatesu 
(5 grup), aqua aerobiku (8 grup) oraz zdrowego kręgosłupa (3 grupy). Słuchacze UTW korzystali również z lektoratów językowych 
(angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), kółka informatycznego (2 grupy) oraz sekcji gier i skata. Swoją działalność kontynuował 
także chór żeński UTW. 
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Biblioteka Publiczna 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako instytucja kultury. Obejmuje swym zakresem 
Bibliotekę Centralną i 8 Filii Bibliotecznych w dzielnicach: Leszczyny, Dębieńsko i Czuchów oraz w sołectwach: Bełk, Palowice, 
Przegędza, Książenice i Szczejkowice.  

Misją Biblioteki Publicznej  jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych lokalnego społeczeństwa, a także rozwijanie potrzeb 
edukacyjnych i kulturalnych. Poza udostępnianiem zbiorów placówka prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną, organizuje 
spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne i lekcje biblioteczne.  

Zbiory biblioteczne 
Biblioteka gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne do Biblioteki Centralnej i wszystkich filii bibliotecznych. W 2021 roku zakupiła 
z dotacji samorządowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3950 woluminów za łączną kwotę 100 000 zł.  

W Bibliotece można wypożyczyć zarówno książki tradycyjne tzw. papierowe, jak i publikacje elektroniczne. Dzięki udziałowi Biblioteki 
w projekcie Książki online dla każdego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2021 rok 
mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn uzyskali darmowy dostęp do trzech serwisów książek online: Legimi, Ebookpoint BIBLIO oraz 
IBUK Libra.  

 

Wydarzenia 
Biblioteka Publiczna pomimo epidemii COVID-19 utrzymywała stały kontakt z czytelnikami poprzez portale społecznościowe, stronę 
internetową i komunikatory internetowe. Cyklicznie na swojej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook Biblioteka 
prezentowała nowości wydawnicze i jednocześnie zachęcała użytkowników do rezerwacji wybranych publikacji. W reżimie sanitarnym 
umożliwiony został wolny dostęp do półek, co spotkało się z entuzjazmem użytkowników.  

Niecodzienną formą promocji literatury dostępnej w Bibliotece Publicznej była akcja fotograficzna tzw. sleeveface, inaczej określana 
jako „ubierz się” w książkę. Bibliotekarki stworzyły galerię fotografii prezentującą wybrane publikacje ujęte z różnej perspektywy, 
z różnymi elementami tła, tak, aby stworzyć wrażenie całości kompozycji. Ta niecodzienna akcja popularyzująca literaturę przyciągnęła 
do Biblioteki spore grono czytelników, którzy zainteresowali się fotografowanymi książkami. Akcja „sleeveface” została 
zaprezentowana na stronie internetowej biblioteki, na portalu spełecznościowym Facebook oraz na łamach lokalnego miesięcznika - 
„Kurier”, o akcji także informowało Radio 90 FM z Rybnika. 
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Zdjęcia akcji fotograficznej tzw. sleeveface, przygotowane przez pracowników Biblioteki Publicznej 

Biblioteka nawiązała współpracę z Radiem 90 Fm z Rybnika, dla którego cyklicznie przygotowywała materiał do audycji radiowej  
pn. „Książka na weekend”. Prezentowane nowości wydawnicze dostępne w Bibliotece Publicznej podczas radiowych audycji okazały 
się doskonałą formą promocji zarówno biblioteki, jak i czytelnictwa. Ponadto, na stronie internetowej radia umieszczane były fotografie 
i wypowiedzi bibliotekarek rekomendujących książki na weekend. 

 

W Bibliotece Publicznej miały miejsce spotkania autorskie z Aliną Przydatek autorką popularnej serii książek dla dzieci pt. KiciNici. 
Spotkanie najmłodszych użytkowników Biblioteki z Myszką Soniulindą i Króliczką Matildą z opowieści Kici-Nici dostarczyło dzieciom 
wielu artystycznych i czytelniczych wrażeń. Biblioteka cyklicznie prowadziła lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych, podczas których prezentowane były nowości biblioteczne dla najmłodszych. W Bibliotece z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich odbyły się lekcje biblioteczne dla najmłodszych czytelników, które przybliżyły dzieciom problem 
nielegalnego kopiowania, własności intelektualnej oraz zapoznały najmłodszych z publikacjami literatury dziecięcej dostępnej  
w Bibliotece.  

 

Biblioteka Publiczna wraz z Urzędem Gminy i Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach po raz piąty 
włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
odbyło się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
Wiesław Janiszewski odczytał list Prezydenta RP z okazji Narodowego Czytania, a w kontekst historyczny i kulturowy lektury 
wprowadziła słuchaczów nauczycielka języka polskiego, metodyk nauczania - Małgorzata Pyszny. Gościem specjalnym wydarzenia 
była autorka komedii kryminalnych – Małgorzata Starosta. Narodowe Czytanie stało się wydarzeniem, które zaprezentowało 
mieszkańcom jedno z największych dzieł literatury polskiej 

  

https://www.facebook.com/alina.przydatek.7?__cft__%5b0%5d=AZU3jtRhlZPs5Q2M8rq2dEzKtKqDYbbfYjrskdW6wG3k97SgPgRPwfaPD9SOO1tFjSsEJhpueIMzxnfI6qAYW4TwBPWm7o_28hiFSIoa8hDWq4-kzMw5QinEeNPne-n1yjl9bKSO3pXqWQrbgB8aRwW5FwloXlL5-I3eq2s1Ls0BBzuFRtulwahVtqHbCFPPIsE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kiciniciklub?__cft__%5b0%5d=AZU3jtRhlZPs5Q2M8rq2dEzKtKqDYbbfYjrskdW6wG3k97SgPgRPwfaPD9SOO1tFjSsEJhpueIMzxnfI6qAYW4TwBPWm7o_28hiFSIoa8hDWq4-kzMw5QinEeNPne-n1yjl9bKSO3pXqWQrbgB8aRwW5FwloXlL5-I3eq2s1Ls0BBzuFRtulwahVtqHbCFPPIsE&__tn__=-%5dK-R
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

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

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

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021 roku zorganizował  szereg imprez sportowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców nasz Gminy i nie tylko. Zostało zorganizowanych kilkanaście turniejów szachowych rangi Ogólnopolskiej jak i lokalnej 
czy turniejów tenisa stołowego ( Amatorska Liga Tenisa Stołowego, Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego). Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji był organizatorem wielu pieszych wycieczek głównie do Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego czy na Jurę Krakowsko-
Częstochowską. W okresie zimowym odbył się również wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia połączony z zwiedzaniem 
zabytkowego miasta. Zostały zorganizowane wycieczki rowerowe oraz rajdy rowerowe po terenach naszej gminy. Dla wszystkich 
lubiących zimne orzeźwienie podczas słonecznych dni, funkcjonowało Kąpielisko ‘’U GRZYBA’’ gdzie odbywały się zawody  
w siatkówce plażowej czy piłce nożnej. Przez cały rok do dyspozycji mieszkańców jak również klubów piłkarskich udostępniony był 
Kompleksy boisk ORLIK w Czerwionce-Leszczynach a w okresie letnim odbywały się zajęcia piłkarskie pod nazwą „Wieczorne Granie”  
W okresie zimowym największą atrakcją było udostępnione lodowisko w Leszczynach obok Zameczku z którego mogli korzystać nasi 
mieszkańcy. 

W roku 2021 MOSiR zorganizował m.in. następujące imprezy: 

• X Nocny Bieg Uliczny, 
• Mistrzostwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Siatkówce, 
• Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego 
• 8 wycieczek autokarowych krajowych, 
• 9 wycieczek i rajdów rowerowych, 
• 10 Turniejów szachowych, 
• 10 Turniejów Piłki Nożnej, 
• 28 spotkań w ramach „ Wieczornego Grania na Orlikach”. 

 

 

 

  

Lodowisko w Leszczynach obok Zameczku 
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Zimowy wyjazd autokarowy – luty 2021r. 

Turniej szachowy – marzec 2021r. 

Wieczorne granie – listopad 2021r. 

X Nocny Bieg Uliczny – wrzesień 2021r. 

Wycieczka autokarowa  
 październik 2021r. 
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Edukacja w Gminie 

Do zadań własnych Gminy należy między innymi: zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym  
z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół specjalnych. 
Edukacja, zgodnie z rozumianym i szeroko upowszechnionym terminem, to ogół procesów oświatowo-wychowawczych, 
obejmujących kształcenie i wychowanie. Ze względu na uwarunkowania (społeczne, kulturowe, organizacyjne, gospodarcze 
itd.) edukacja w każdej gminie jest inna. Sednem jest dbanie o jej jakość, co można osiągnąć dzięki stałemu wzbogacaniu 
oferty edukacyjnej w jednostkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Działania te obejmują miedzy innymi: 
organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, organizowanie zajęć wspierających dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami a także poprzez doposażenie 
pracowni szkolnych i przedszkoli w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne. 

Przedszkola 

W 2021 roku do ośmiu gminnych przedszkoli uczęszczało łącznie 1 228 uczniów w 53 oddziałach. W porównaniu do roku 2020, liczba 
przedszkolaków w samodzielnie funkcjonujących przedszkolach wzrosła o 26 wychowanków. Utworzono także dodatkowy oddział  
w Przedszkolu „Bajkowy” ogród w Bełku. 

Jednostka - nazwa Liczba dzieci Liczba oddziałów 

Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" 145 7 

Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka 149 6 

Przedszkole Nr 6 „Pod Jarzębiną”  190 8 

Przedszkole Nr 7 „Skarbnikowa Willa” 97 4 

Przedszkole Nr 8 „Krasnala Hałabały" 125 5 

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima 175 8 

Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy 212 9 

Przedszkole w Bełku "Bajkowy Ogród" 135 6 

Razem: 1 228 53 

Tabela nr 1. Liczba dzieci i oddziałów w publicznych przedszkolach gminnych, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 
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Szkoły 

W roku 2021 w 13 gminnych szkołach podstawowych uczyło się łącznie 3592 uczniów, w tej liczbie 162 stanowią uczniowie oddziałów 
integracyjnych. W szkołach oprócz 164 ogólnodostępnych oddziałów szkolnych, funkcjonowało także 11 ogólnodostępnych oddziałów 
przedszkolnych, w tym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w dzielnicy Leszczyny funkcjonował 1 oddział 
przedszkolny o specjalności piłka nożna. 

 

Jednostka - nazwa 

Charakterystyka oddziału 

Ogólnodostępne i 
OP -uczniowie 

Ogólnodostępne i 
OP -oddziały 

Integracyjne  
uczniowie 

Integracyjne 
oddziały 

Sportowe 
uczniowie 

Sportowe 
oddziały 

Szkoła Podstawowa Nr 1 201 9 147 8 
 

0 

Szkoła Podstawowa Nr 3 610 25 
  

15 1 

Szkoła Podstawowa Nr 4 242 11 
    

Szkoła Podstawowa Nr 5 414 19 
    

Szkoła Podstawowa Nr 6 336 16 
    

Szkoła Podstawowa Nr 7 180 10 
    

Szkoła Podstawowa Nr 8 166 10 
    

Szkoła Podstawowa w Bełku 328 16 
    

Szkoła Podstawowa w Książenicach 260 12 
    

Szkoła Podstawowa w Przegędzy 209 13 15 1 
  

Szkoła Podstawowa w Palowicach 199 10 
    

Szkoła Podstawowa w Stanowicach 268 14 
    

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 179 10 
    

Razem: 3592 175 162 9 15 1 

Tabela nr 2. Liczba uczniów/oddziałów z podziałem uwzględniającym charakterystykę oddziałów  w gminnych szkołach 
podstawowych, wg stanu na dzień 30 września 2021r. 
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Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych 
 

Od 1 września 2021 roku funkcjonuje dodatkowy przedszkolny oddział popołudniowy przy Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha 
w Przegędzy. Liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła do 11 oddziałów 

 

Jednostka - nazwa Liczba dzieci  
– oddziały przedszkolne Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa w Książenicach 50 2 

Szkoła Podstawowa w Przegędzy 58 3 

Szkoła Podstawowa w Palowicach 49 2 

Szkoła Podstawowa w Stanowicach 39 2 

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 49 2 

Razem: 245 11 

Tabela nr 3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych i oddziałów prowadzonych  
przy gminnych szkołach podstawowych, wg stanu na dzień 30 września 2021 r 

 

Oddziały integracyjne 

W 2021 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało łącznie 19 oddziałów integracyjnych, 10 w przedszkolach  
oraz 9 w szkołach podstawowych. Najwięcej oddziałów integracyjnych funkcjonuje w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  
w dzielnicy Leszczyny, gdzie każdego roku szkolnego powstają nowe oddziały integracyjne klas pierwszych. 

Jednostka - nazwa Uczniowie Oddziały 

Przedszkole Nr 1  
z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" 96 5 

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima 100 5 

Szkoła Podstawowa Nr 1 147 8 

Szkoła Podstawowa w Przegędzy 15 1 

Razem 358 19 

Tabela nr 4. Liczba uczniów, liczba oddziałów integracyjnych, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 

Nauczanie indywidualne i wczesne wspomaganie rozwoju. 

W porównaniu do 2020 roku, wzrosła liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.  
Na podstawie art. 127 ust. 2 i ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
nauczaniem indywidualnym zostało objętych 13 uczniów szkół podstawowych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 5 i ust. 6 ww. ustawy, 
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zostało objętych 15 dzieci.  
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Nauczyciele 

W roku 2021 w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pracowało 
łącznie 623 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. W tej liczbie: 14 nauczycieli ze stopniem awansu 
zawodowego nauczyciela stażysty, 100 - nauczyciela kontraktowego, 79 - nauczyciela mianowanego, 426 nauczycieli dyplomowanych 
oraz 4 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego. 

 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna 

W 2021 roku, po raz kolejny, pozyskano wsparcie finansowe ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie 
pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, w związku z tym doposażono bazę dydaktyczną w pomoce do realizacji zajęć 
edukacyjnych z fizyki, chemii, biologii i geografii w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 8 im. Romualda i Zdzisława Pietrasów  
w dzielnicy Dębieńsko oraz dwóch szkołach funkcjonujących na terenie sołectw tj. Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha  
w Przegędzy i Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach.  

 

„Aktywna Tablica” 
W 2021 roku w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Romualda i Zdzisława Pietrasów  
w Czerwionce-Leszczynach została doposażona w 2 interaktywne monitory dotykowe oraz szereg pomocy dydaktycznych 

 

  

nauczyciel stażysta
2%

naczyciel kontraktowy
16%

nauczyciel mianowany
13%nauczyciel dyplomowany 

69%

bez stopnia awansu
1%

Wykres nr 1. Procentowy wskaźnik liczby nauczycieli z uwzględnieniem stopni  
awansu zawodowego, wg stanu na dzień 30.09.2021 roku 



CZERWIONKA-LESZCZYNY | Raport o stanie Gminy i Miasta 2021 
 

44 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
W 2021 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  
do bibliotek szkolnych oraz przedszkoli zakupiono szereg nowości wydawniczych, a także sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie. W ramach programu  pozyskano dodatkowe środki na doposażenie  
6 przedszkoli, 1 oddziału przedszkolnego oraz bibliotek w 9 szkołach podstawowych. Wykaz jednostek 
uczestniczących w programie: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 7, 
Przedszkole Nr 10, Przedszkole w Bełku, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  
w Szczejkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, 
Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa  
w Przegędzy, Szkoła Podstawowa w Bełku, Szkoła Podstawowa w Palowicach. 

 

 

 

 

„Laboratoria Przyszłości”  

 

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina otrzymała 
od państwa wsparcie w kwocie 1 124 000,00 złotych dla szkół 
podstawowych, z przeznaczeniem na rozwijanie kompetencji 
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Dzięki ww. środkom 
szkoły doposażono w nowoczesne narzędzia i pomoce 
dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności 
manualnych i technicznych, przeznaczone w szczególności na 
kształtowanie kompetencji uczniów w szeroko rozumianej 
tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, 
matematyka). 

 

    

 

 

 

 

  

Zdjęcie nr 1. Realizacja NPRC  

Zdjęcie nr 2. Drukarka 3D „Laboratoria Przyszłości” 

Zdjęcie nr 3. AGD „Laboratoria Przyszłości” 

Zdjęcie nr 4. Narzędzia „Laboratoria Przyszłości” 
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Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach 

W 2021 roku wykonano zadanie polegają na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej  
Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Czuchów.  

Na terenie obecnego placu zabaw zamontowano między innymi 
nowe urządzenia: huśtawki oraz zestaw zręcznościowy. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 30 624,54 zł. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w całości ze środków Gminy. 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wspomagające 

Ponadto w 2021 roku Gmina uzyskała wsparcie finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dzięki dodatkowym 
środkom w gminnych szkołach podstawowych zrealizowano łącznie 1232 godzin zajęć wspomagających dla uczniów, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 983). 

Projekt „DbajMy, ReagujMy, SegregujMy” 

Od wczesnej wiosny aż do jesieni realizowany był projekt „Dbajmy, Reagujmy, Segregujmy”. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-
informacyjnej miało na celu podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej mieszkańców, a także wypracowanie nawyków dotyczących 
prawidłowej segregacji odpadów. Podjęto również działania wzmacniające prawidłowe postawy proekologiczne wśród mieszkańców. 
Na realizację zadania pracownicy Urzędu Gminy i Miasta pozyskali dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Działania zostały zaplanowane i  zrealizowane przez Wydział Gospodarowania Odpadami, Wydział Programowania i Funduszy 
Zewnętrznych oraz Biuro Rzecznika Prasowego.  

W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy dla mieszkańców - na najlepsze hasło promujące segregację odpadów oraz na filmik,  
w krótki sposób prezentujący codzienne domowe czynności wspierające środowisko naturalne.  

Na terenie zameczku w Leszczynach zorganizowano Ekopiknik z licznymi warsztatami edukacyjnymi prowadzonymi przez 
specjalistów (m.in. warsztaty z kompostowania, z roślinnej kuchni zero waste, z tworzenia bomb nasiennych, upcyklingowych toreb  
z t-shirtów, tworzenia domków dla owadów, domowego ekoogródka). Nie zabrakło pełnych wrażeń ekoanimacji dla najmłodszych.  
W ramach Ekopikniku można było również wziąć udział w grze miejskiej, prowadzonej przez grupę profesjonalnych aktorów, która 
dostarczyła niezwykłych wrażeń młodszym i starszym uczestnikom wydarzenia. 

Dla uczestników imprezy wystąpił zespół Carrantouhill. 

  

Plac zabaw przy SP 6 w dzielnicy Czuchów 
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Ważną grupę odbiorców projektu stanowili najmłodsi mieszkańcy. Specjalnie dla nich przygotowano podłogowe gry edukacyjne 
utrwalające wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz gry planszowe, broszury edukacyjne i zeszyty zadań 
ekologicznych. Te materiały trafiły do wszystkich gminnych przedszkoli i szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas krótkich spotkań w przedszkolach pracownicy Urzędu rozmawiali z dziećmi na temat troski o środowisko naturalne, 
prawidłowych zachowań proekologicznych, poruszono także kwestie sortowania odpadów. 

Przekazano dzieciom broszury edukacyjne, które zawierały dobre rady i ciekawostki z zakresu segregacji odpadów, a także krzyżówki, 
rebusy, gry i zabawy. Bohaterami książeczki zostali członkowie Zielonej Drużyny. Ich zadaniem było zachęcenie do troski  
o środowisko, a jednocześnie pokazanie, że jest to bardzo proste. Trójka bohaterów prezentowała najmłodszym, jak prawidłowo 
segregować śmieci, a także jak ograniczyć ich produkcję, przy okazji zabierając odbiorców w kilka ciekawych miejsc Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, takich jak zameczek w Leszczynach, Pojezierze Palowickie czy osiedle Familoków. 

Te charakterystyczne i znane dzieciom miejsca można także odnaleźć na planszy gry, zarówno planszowej, jak i wydanej w formacie 
XXL, która bardzo przydała do gustu najmłodszym ekologom. 

W ręce mieszkańców trafiły też dodatkowe upominki - 500 bawełnianych toreb na zakupy, saszetki z nasionami kwiatów oraz słoiki  
z nasionami mięty. Z kolei na laureatów konkursów czekały kompostowniki oraz zestawy ekogadżetów. 
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Organizatorzy działań w trakcie realizacji projektu podkreślali, że każdy z nas podczas prostych domowych czynności może pomóc 
środowisku naturalnemu. 

Realizacja projektu wyniosła ok. 75 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚiGW – ok. 35 tys. zł. 
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Pomoc społeczna 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających 
do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Zadania dotyczące pomocy społecznej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W naszej Gminie w 2021 roku najwięcej osób skorzystało z pomocy 
społecznej z powodu: ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rodzaj zadania Środki wydatkowane 
w 2021r. [zł] 

- zadania zlecone gminie   60 607 895,09 

- zadania własne gminy na które otrzymano dotację celową 1 800 891,47 

- zadania własne gminy 7 259 598,35 

- zadania realizowane ze środków Europejskich Funduszy  Społecznych 569 076,34 

Razem: 70 237 461,25 
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Główne powody korzystania z pomocy społecznej w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Świadczenia pieniężne 

Rodzaj świadczenia Środki wydatkowane  
w 2021r. [zł] 

Liczba rodzin, które 
skorzystały ze 

świadczenia 2021r. 

Zasiłki stałe 595 984,77 120 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
– dotacja celowa 

49 699,79 102 

Zasiłek okresowy – dotacja celowa 432 597,15 102 

Zasiłek celowy i pomoc w naturze,  
w tym: 

293 029,04 283 

- zasiłek celowy  208 529,04 113 

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

7 000,00 28 

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub 
żywności 

70 800,00 167 

- zasiłek celowy w wyniku zdarzenia 
losowego 

6 700,00 3 

 

Powód Liczba środowisk 

Ubóstwo 339 

Niepełnosprawność 123 

Bezrobocie 207 

Długotrwała lub ciężka choroba 144 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 65 

Bezdomność 56 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 44 

Alkoholizm 20 

Trudności w przystosowaniu po wyjściu z zakładu karnego 22 

Przemoc w rodzinie 14 

Zdarzenie losowe  3 

Narkomania  3 
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Pomoc rzeczowa 

Forma pomocy Środki wydatkowane 
w 2021r. [zł] 

Liczba osób, które 
skorzystały 

z pomocy w 2021r. 

Posiłki ogółem, z tego:   174 553,77 133 

- wydatkowano ze środków własnych 69 821,65  

- wydatkowano z budżetu państwa(dotacja) 104 732,12  

 

Prace społecznie użyteczne 
Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Realizowane są na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy Miastem Rybnik (reprezentowanym przez PUP Rybnik) a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny ( reprezentowanym przez 
OPS Czerwionka-Leszczyny). Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach na mocy porozumienia z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Rybniku kieruje bezrobotnych klientów do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy. Koszty 
wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych ponosi w 60% Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, natomiast 
40% Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.  
 

 

 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku zapewnił schronienie 17 osobom w schroniskach nie objętych dotacją  
na kwotę 232 350,10 zł. 46 mężczyzn miało zapewnione schronienie w ramach dotacji udzielonej przez gminę podmiotowi 
zewnętrznemu na kwotę 327 420,80 zł. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ma zawartą umowę ze Schroniskiem Świętego Brata 
Alberta w Przegędzy, w którym mogą przebywać tylko bezdomni mężczyźni. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 
w 2021 roku miał zawartą umowę ze Schroniskiem im. Św. Jana Pawła II w Rybniku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych 
mężczyzn. W przypadku bezdomnych kobiet zapewniano pomoc w formie schronienia w ośrodkach, które w danym momencie 
posiadały wolne miejsca.  
Ponadto osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny udzielana jest forma pomocy finansowej, prawa do 
świadczeń zdrowotnych oraz pracy socjalnej mającej charakter zapobiegawczy przed wykluczeniem i degradacją społeczną jak 
również ma spowodować aby osoba bezdomna podjęła działania zmierzające do wyjścia z bezdomności, usamodzielnienia się  
i podjęcia pracy  zawodowej. 
 

  

W 2021 roku 46 osób było objętych porozumieniem, którego wartość 
wyniosła 51 592,68 zł.

dotacja z PUP 30 099,24 zł

wydatki własne 21 493,44 zł
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Mieszkania chronione  
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  „Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację 
życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług  
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie 
opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub  
d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym”. Mieszkanie chronione 
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione może 
być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. W Gminie  
od 2019 roku w budynku przy ul. Młyńskiej 21A funkcjonuje 10 mieszkań chronionych treningowych w których ogólna liczba miejsc 
wynosi 22. W roku 2021 z pomocy w formie mieszkania chronionego treningowego skorzystało 25 osób. 

 

Domy pomocy społecznej 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia 
w domu pomocy społecznej. 
Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej 
miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej 
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, 
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, 
zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. 
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2021 roku wyniosła 34, a wydatki z tym związane  
wyniosły 1 015 676,78 zł. 

 

Pomoc osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu  codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie 
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych było realizowane wśród osób starszych, niepełnosprawnych oraz 
obłożnie chorych. Do głównych przyczyn udzielenia pomocy w postaci usług opiekuńczych należy przede wszystkim zaliczyć: 
niepełnosprawność, podeszły wiek, długotrwałą chorobę, brak możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny. 
Wydatki: 238 589,26 (wysokość dotacji gminy). 
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 73 w tym 6 osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. 
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Świadczenia rodzinne realizowane w 2021 roku 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Liczba dzieci uprawnionych 
do świadczenia  

Kwota wypłaconych 
świadczeń [zł]  

Zasiłek rodzinny wraz z 
dodatkami 19 726 - 2 355 895,00 

Zasiłek pielęgnacyjny 11 586 - 2 500 721,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 2 128 - 4 158 480,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 - 0,00 

Zasiłek dla opiekuna 162 - 92 807,00 

Świadczenie rodzicielskie 1 317 - 1 213 972,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 192 - 192 000,00 

Jednorazowe świadczenie  
„Za Życiem” 4 - 16 000,00 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego  172 - 1 324 911,86 

Świadczenie wychowawcze - 7750 47 038 291,94 

Świadczenie „Dobry Start” - 29 8 700,00 

 

Świadczenia „Dobry Start” w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych realizował w zakresie wniosków złożonych w 2020 roku, 
ponieważ od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem właściwym do realizacji programu „Dobry Start” 
stał się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 

Interwencja Kryzysowa 
W 2021 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach realizowali  interwencję kryzysową związaną  
z sytuacją losową, która miała miejsce na skutek podtopień w wyniku ulewnych deszczy. W lipcu 2021 roku udzielono pomocy 
materialnej najbardziej poszkodowanej jednej rodzinie. W miesiącu grudniu 2021r. na skutek wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Waryńskiego, podjęto interwencję kryzysową, która objęła rozeznanie potrzeb, udzielenie 
wsparcia emocjonalnego, identyfikację osób wymagających szczególnej uwagi lub posiadających specyficzne trudności i potrzeby, 
stworzeniem wspólnie z poszkodowanymi planu działania, wspieranie ich w kontaktach z instytucjami, pomoc w znalezieniu 
długoterminowego wsparcia psychologicznego. Udzielono pomocy finansowej 2 rodzinom. 

 

Praca socjalna 
Najważniejszy zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc 
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjających realizacji tego celu. Jest obowiązkowym zadaniem własnym i prowadzona jest przez wszystkich pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.  

W roku 2021 pracownicy socjalni przeprowadzili 1 844 rodzinnych wywiadów środowiskowych, 835 rodzin zostało objętych pracą 
socjalną, zawarto 374 kontrakty socjalne. 
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Dodatki Mieszkaniowe 
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się przyznawaniem pomocy związanej z zajmowaniem lokali 
mieszkalnych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jak również rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny oraz Karty Gminy dla Dużej Rodziny. 

Dodatek mieszkaniowy przeznaczony jest na utrzymanie zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ze swoich środków pokryć wszystkich wydatków 
mieszkaniowych. Aby skorzystać z dodatku mieszkaniowego, niezbędne jest spełnienie kryteriów dochodowych, a także 
powierzchniowych mieszkania lub domu. Osoba której przysługuje dodatek mieszkaniowy może również ubiegać się o dodatek 
energetyczny. Warunkiem jego otrzymania  jest to, iż osoba starająca się o ten dodatek musi być stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania 
energii elektrycznej.  

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawana jest w dwóch postaciach, jako stypendium szkolne oraz 
zasiłek szkolny. Świadczenia te mają różny charakter, gdyż stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, alkoholizm, narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna. Aby otrzymać pomoc w postaci stypendium szkolnego, 
konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego (w 2021 r. kwota 528 zł na osobę w rodzinie). Zasiłek szkolny przeznaczony jest dla 
uczniów, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożaru, klęski żywiołowej). 

 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin 
korzystających ze 

świadczenia 

Liczba uczniów 
korzystających ze 

świadczeń 

Wysokość wypłaconych 
świadczeń w roku 2021 

[zł] 

Dodatki mieszkaniowe 290 - 566 660,95 

Dodatki energetyczne 62 - 7 219,97 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - 58 36 760,86 

 

 

Odwiedziny jubilatów 
Każdego roku mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny, którzy ukończyli 90, 95, 100 lub więcej lat, są odwiedzani przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wraz z życzeniami szanowni jubilaci otrzymują okolicznościowy dyplom wraz  
z koszem słodkich upominków oraz bukietem kwiatów. Spotkania odbywają się w domowym zaciszu, w gronie najbliższych. W celu 
ustalenia terminu odwiedzin, należy poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zdjęcia z wizyty,  
po uprzednim wyrażeniu zgody, są publikowane na stronach internetowych www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.opsczerwionka.pl 
W 2021 roku odwiedzono 22 jubilatów, w tym trzech 100-latków, jednego 101-latka oraz jedną 108-latkę, będącą najstarszą 
mieszkanką Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

  

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
http://www.opsczerwionka.pl/
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce – 
Leszczynach jest: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1249); 
2. uchwała Nr XXVI/308/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

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

3. uchwała Nr IV/47/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny; 

4. zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia  12 maja 2011r. w sprawie powołania 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce – Leszczynach; 

5. Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Czerwionce – Leszczynach. 

 
Do głównych działań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

1. usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności 
przemocy w rodzinie; 

2. zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
lata 2021 – 2024; 

3. tworzenie Grup Roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie  
w indywidualnych przypadkach; 

a. w 2021r. w skład Grup Roboczych wchodzili, w zależności od indywidualnych potrzeb, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony 
zdrowia oraz kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, którzy wykonywali na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe, 
tj.: 
• integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu; 
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; 
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu 

zjawisku; 
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

 
 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył pięć posiedzeń, w trakcie których zapoznał się  
z działaniami Grup Roboczych i formułował wnioski w celu dalszego postępowania w konkretnych przypadkach. 

W 2021r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 169 formularzy „Niebieska Karta – A”, a z 2020r. do realizacji w 2021r. 
przeszło 58 formularzy „Niebieska Karta – A”. Wsparciem Grup Roboczych objęto 149 rodziny, w tym 41 rodzin z 2020r. W rodzinach 
tych było ogółem 292 osoby, w tym małoletnich 170 (86 dziewczynek, 84 chłopców), w tym 4 z niepełnosprawnościami. 106 kobiet, 
16 mężczyzn i 27 dzieci zostało wskazanych jako osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są doznają przemocy w rodzinie. 
Natomiast 130 mężczyzn i 19 kobiet zostało wskazanych jako osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  
w rodzinie. W 104 przypadkach dochodziło do przemocy fizycznej, 132 do przemocy psychicznej a w 11 do przemocy seksualnej.  

Grupy Robocze odbyły 373 spotkania. W trakcie tych spotkań sporządzono 98 formularzy „Niebieska Karta – C” i 73 formularze 
„Niebieska Karta – D”. Zakończono 170 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 53 z 2020r. 
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Członkowie Zespołu oraz Grup Roboczych systematycznie podnosili swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy 
domowej (warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, superwizje, itp.): 

1. szkolenie pn. Interdyscyplinarne podejście do procedury „Niebieskie Karty” – 31 osób; 
2. projekt „Family Constellation Program" – 2 osoby; 
3. Ogólnopolska Konferencja pn. „Masz prawo do…” realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na rok 2021 – 3 osoby; 
4. superwizja pracy socjalnej prowadzona przez superwizora wpisanego w rejestrze wydanych certyfikatów superwizora pracy 

socjalnej) dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny – 19 osób; 
5. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – poziom podstawowy – 1 osoba; 
6. udział w szkoleniu pn. Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie – 1 osoba. 

 

Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej  
Zespół zajmuje się pracą ze społecznością lokalną powyżej 55 roku życia poprzez organizowanie grupy seniorów, tworzenie wspólnoty 
lokalnej seniorów głównie z dzielnicy Leszczyny, realizowanie projektów socjalnych mających na celu wzmocnienie i odbudowę więzi 
rodzinnych, oraz rozwijanie różnych zainteresowań i stymulowanie twórczego działania osób starszych 
W związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych - działania Zespołu ds. Organizowania 
Społeczności Lokalnej były ograniczone. 
Z uwagi na powyższe oraz mając na celu dobro osób starszych uczestniczących w spotkaniach oraz działaniach grupy – planowane 
wcześniejsze działania oraz zajęcia zostały częściowo odwołane.  
Regularne, cotygodniowe  spotkania rozpoczęły się od maja 2021 r. Projekty socjalne realizowane były z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności w okresie, gdy obostrzenia zostały poluzowane. 
 

 

Działania realizowane w 2021r. Charakterystyka działania 

"Kulig w maseczkach chcieć to móc" 

(marzec) 

Wyjazd integracyjny Seniorów  z Zameczku 
 z ogniskiem do Wisły. 

"Czerwiec, grudzień dwa terminy na Nasze 
urodziny" 

(czerwiec, grudzień) 

Spotkania urodzinowe organizowane dwa razy w roku w Cafe Amalio  
w Leszczynach. 

"Na trawie poćwiczymy i pstrąga strawimy" 

(wrzesień) 

Wyjazd do Pstrążnej połączony z aktywnością fizyczną. 

„Ernestyna na balu zamkowym, wita””  

(listopad) 

Zabawa taneczna z okazji Dnia Seniora. Organizacja spotkania tanecznego miała 
na celu wzmocnienie poczucia przynależności do grupy i reintegrację Seniorów.   

„ Na makówki zapraszamy” 

(grudzień) 

Przygotowanie ozdób świątecznych oraz wystawienie ich na corocznym święcie 
Makówek. 

„Wigilijny stół Emeryta i Covid-19-na chwilę 
znika” 

(grudzień) 

Spotkanie wigilijne. 
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Placówki wsparcia dziennego 
Do placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach mogą 
uczęszczać dzieci i młodzież szkolna zamieszkująca na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Placówki Wsparcia Dziennego 
w swojej działalności współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi, kuratorami 
sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz 
stowarzyszeniami i fundacjami. 
Głównym zadaniem Placówek Wsparcia Dziennego jest wspieranie rodzin w opiece i wychowaniu dziecka. Pracownicy placówek 
podejmują działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań swoich 
podopiecznych, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych. 
W 2021 roku zrealizowano między innymi zajęcia integracyjne, edukacyjne, tematyczne, profilaktyczne. 
Wzięto udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych. Organizowano między innymi dni otwarte w celu 
kształtowania prawidłowych kontaktów z rodziną i środowiskiem. Współpracowano z innymi specjalistami i instytucjami  
i zorganizowano różne szkolenia oraz prelekcje. Kultywowano i celebrowano święta okolicznościowe w placówkach.  
 
W ramach współpracy Placówek Wsparcia Dziennego zorganizowano: 

• 11 wycieczek w których uczestniczyło około 45 dzieci i młodzieży 
• Cykliczne zajęcia taneczne oraz karate z instruktorami zorganizowane dla wychowanków w ramach współpracy z Fundacją 

„Aktywna Pomoc Dzieciom” 
• Udział w akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
• Wspólny udział w dwóch festynach rodzinnych. 

W 2021 roku z usług Placówek Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach skorzystało 117 dzieci i młodzieży. 

 
  

Realizacji projektu socjalnego pn. " Na Makówki zapraszamy” Realizacji projektu socjalnego pn.: 
"Kulig w maseczkach - chcieć to móc" 
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Organizacja czasu wolnego organizowane we współpracy z Fundacją  
„Aktywna Pomoc Dzieciom” 

Zajęcia taneczne                  Spacer z alpakami 

Szkolenie dotyczące depresji wśród dzieci i młodzieży. Kultywowanie Świąt Wigilia 2021 
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Plany, programy i strategie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 

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

Podstawą formalną do opracowania strategii jest Ustawa o pomocy społecznej, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek 
wdrożenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia realizowana jest sukcesywnie od 2016 roku przez wiele 
podmiotów lokalnych w związku z koniecznością ewaluacji stopnia realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025. Za rok 2021 dokonano analizy poszczególnych obszarów tematycznych 
zawartych w strategii. Zbadano następujące cele strategiczne: 

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

2. silne, pozytywne relacje łączące mieszkańców Gminy i Miasta oraz solidarność społeczna  podnosząca poziom bezpieczeństwa,  
3. dostępność na terenie Gminy i Miasta udogodnień aktywizujących mieszkańców i umożliwiających im wykorzystanie 

posiadanych zdolności. 
Wyznaczenie celów strategicznych, powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych  
a zarazem ograniczyć lub zmniejszyć negatywne skutki społeczne występujące w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji  
i działań społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Czerwionce-Leszczynach na lata 2016-2025 powstała dzięki zaangażowaniu  
w ten proces wielu podmiotów społeczności lokalnych. Partnerski charakter formułowania i wdrażania prezentowanej strategii 
powoduje, że: 

• uzyskane szczegółowe wyniki, jak również całą strategię należy uznać za wspólny dorobek wszystkich osób i instytucji, 
• zawarte w strategii rozwiązania uwzględniają udział w ich realizacji różnych podmiotów; powoduje to, że powodzenie 

wdrażania zależy od dalszego podtrzymywania aktywności wszystkich podmiotów partycypujących w opracowaniu 
dokumentu; 

• sukces wdrażania strategii wyrażać będzie nie tylko stopień łagodzenia problemów społecznych, ale także wzrost skali 
aktywności osób i grup dotkniętych problemami społecznymi. 

Jednak należy pamiętać, że bez wiedzy i kreatywności tych podmiotów niemożliwe byłoby stworzenie tak skomplikowanej materii, jaką 
jest problematyka społeczna oraz wdrożenie skutecznych, konstruktywnych i wielowymiarowych propozycji projektów, działań  
i lokalnych inicjatyw propagujących wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zachowania i postawy prospołeczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, zadań projektowych, inicjatyw lokalnych znajdują się w tzw. Ewaluacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 za rok 2021. 
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Dokumenty planistyczne 

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

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Na podstawie obowiązującego studium do końca 2021 roku opracowano 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
o łącznej powierzchni 3681ha /31,84 % gminy/. Prowadzono także procedurę 3 projektów planów o łącznej powierzchni 792,5 ha  
/6,9 % gminy/. 

Rozpoczęto procedurę zmiany obowiązującego studium z określonych obszarach.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Zakończono realizację kolejnych procedur planów miejscowych 

• obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka, Grabowej w obrębie Dębieńsko o powierzchni 254ha, zatwierdzonego 
uchwałą XXIX/323/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku,  

• dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” o powierzchni 440ha, 
zatwierdzonego uchwałą XXXI/342/21 z dnia 26 marca 2021 roku. 

Podjęto realizację uchwały Nr XXXV/397/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
do 2022 roku 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku, zwany dalej także LPR, stanowi istotny 
element polityki rewitalizacji do roku 2022 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Szczegółowo został on opisany w Raporcie  
o stanie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 – str. 40 i 41 Raportu. 

W LPR opisano 82 przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach obowiązywania niniejszego dokumentu. W 2021 roku 
rozpoczęto prace budowlane w ramach zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika 
ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”. Celem niniejszego projektu jest ograniczenie ilości 
wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w wyniku ogrzewania lokali mieszkalnych piecami na paliwo stałe oraz 
poprawa efektywności energetycznej poprzez podłączenie 31 zabytkowych budynków do sieci ciepłowniczej  wraz  
z termomodernizacją polegającą m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian wewnętrznych, stropów poddaszy 
i piwnic. W budynku Centrum Informacji Turystycznej zamontowano pompę ciepła. 

Ponadto Gmina prowadziła działania związane z kluczowym projektem ujętym w LPR pn. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość 
naszego miasta” Program Aktywności Lokalnej. W ramach niniejszego zadania stworzono lokalną giełdę pracy dla osób bezrobotnych. 
Realizowano kampanię informacyjną promującą działalność opiekuńczą nad dziećmi. Gmina zapewniała ofertę aktywizacji przez 
kulturę, sport i rekreację prowadząc cykl wydarzeń „Czas na aktywność”. Prowadzono osiedlowe giełdy, aukcje, zbiórki, punkt 
doradztwa dla mieszkańców chcących założyć własną firmę,  a także akcje promujące dziedzictwo kulturowe. Wspierano 
mikrowydarzenia społeczne, kulturalne i rekreacyjne prowadząc zadanie pn. „Nasza klopsztanga”. Organizowano działania na rzecz 
dopilnowania porządku, ograniczania wandalizmu, reagowania na dewastację prowadząc przedsięwzięcie np. „Razem dla bezpiecznej 
dzielnicy”. Ponadto przeprowadzono remont budynków na osiedlu familoków i Starej Kolonii, a także realizowano działania 
infrastrukturalne i porządkowe poprzez zagospodarowanie podwórek i remont Starej Kolonii. 

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

Program został przyjęty Uchwałą Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. Jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej. 
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Program umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłków dla dzieci i uczniów bez konieczności przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

W ramach programu osłonowego wsparcia w formie posiłku udziela się dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz 
uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo 
dziecko nie spełnia wymagań o których mowa w programie „Posiłek w szkole i w domu”, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio 
Dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia takiej pomocy. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy pracowników szkół i przedszkoli zobowiązani są do podejmowania działań 
zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub uczniów korzystających z pomocy pod kątem ewentualnego wsparcia. 
W 2021 roku z tej formy wsparcia nie skorzystało żadne dziecko. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
na 2021 rok 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok, zwany dalej „Programem”, tworzył lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń  
i uzależnień. Ustanowiony został Uchwałą Nr XXIX/327/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021r. 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,  
w szczególności: 
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania 

alkoholu, 
• działalność wychowawczą i informacyjną, 
• ograniczanie dostępności alkoholu, 
• kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. 

Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2002r. 
o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.). Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane 
były przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności 
przez: 
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 
działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień 
w Gminie Czerwionka-Leszczyny opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania te odzwierciedlał Program, 
który w sposób kompleksowy podejmował problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz 
przemocy związanej z uzależnieniem. 
Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych 
oraz używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 
Czerwionka-Leszczyny oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we 
współpracy z innymi instytucjami. 
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Głównym realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zadania wynikające z Programu 
wykonywane były przez Ośrodek we współpracy z innymi podmiotami, w myśl zasady, że każde z zadań było realizowane lub 
współrealizowane przez ten podmiot, który  w danym obszarze był najwłaściwszy zgodnie z swoimi kompetencjami.  
Do podmiotów tych należą: 
• Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
• Placówki Oświatowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
• Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach. 

Placówki Wsparcia Dziennego, w dzielnicach Czerwionka oraz Leszczyny, działające w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach, realizowały zadania Programu z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka oraz jego ochrony 
przed zachowaniami ryzykownymi. Placówki udzielały wsparcia dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem, bądź znajdujących się 
w grupie ryzyka ze względu na kumulację czynników takich jak: obciążenia genetyczne, niekorzystne środowisko rozwoju, zaniedbania 
wychowawcze, normy i wzorce rodzinne, a przez to będących szczególnie narażonymi na podejmowanie zachowań, ryzykownych. 
Program był realizowany także przez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, również w środowisku 
lokalnym, mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy: 
• Zakupiono i realizowano kampanię „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W Kampanii udział wzięło 11 szkół, Placówki Wsparcia 

Dziennego oraz świetlica. Do udziału w Kampanii w sumie zgłoszono 3 331 dzieci i młodzieży. Program Kampanii adresowany 
był również dla rodziców. Zakupiono 2 pakiety materiałów w kwocie 5 904,00 zł. Organizatorzy Kampanii wprowadzili możliwość 
jej realizacji w formie online. Szkoły nie wystąpiły o dofinansowanie działań w ramach Kampanii. 

• Zakupiono kampanie „Narkotyki – to mnie nie kręci” 2021/2022 – skierowaną do uczniów szkół, placówek i rodziców. Zakupiono 
pakiet w kwocie 2 460,00 zł. 

• Zakupiono kampanię „Depresja” skierowaną do uczniów szkół, placówek oraz rodziców. Zakupiono pakiet w kwocie 2 460,00 zł. 
• W zawiązaniu do zakupionej kampanii nt. depresji zakupiono pakiet szkoleń dla dzieci i młodzieży, grona pedagogicznego oraz 

rodziców „Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży”. Koszt szkoleń wyniósł 1 200,00 zł. 
• Udział w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach (spotkania 

także w formie online) w celu wymiany doświadczeń, edukacji w rozwiązywaniu problemów uzależnień na poziomie lokalnym. 
Uiszczono składki związane z członkostwem w Forum. 

• Zrealizowano warsztaty dla pracowników socjalnych „Praca z klientem pod wpływem alkoholu, narkotyków, z depresją lub 
chorobą psychiczną”. Koszt 2 warsztatów to 500,00 zł 

• Opłacono udział pracowników oraz członków GKRPA w następujących szkoleniach: 
− „Skuteczna profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, 
− „Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS”; 
− „Postępowanie w stosunku do osób uzależnionych i chorych psychicznie w kontekście problematyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”, 
− „Efektywne zarządzanie zespołem  Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  wezwaniem dla działań jednostek samorządu 

terytorialnego”, 
− „Zasady wydatkowania środków finansowych na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych”.  
• Udział w ogólnopolskim konkursie „ Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” ogłoszonym przez organizatora 

„Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł” Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – 21 osób z terenu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny zdobyło wyróżnienie. W ramach konkursu zakupiono nagrody dla laureatów w kwocie  
2 100,00 zł. 

• Zakupiono i rozpowszechniono materiały profilaktyczne dot. dopalaczy (kwota 2 050,00 zł. 
• Zakupiono materiały profilaktyczno – informacyjne na użytek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. 

GKRPA oraz profilaktyce uzależnień i współuzależnień w kwocie  280,00 zł. 
• Zrealizowano festyn profilaktyczny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3  

w Czerwionce-Leszczynach „Miasteczko drogowe” (kwota 6 765,00 zł). 
• Utworzono na terenie Gminy i Miasta Punkt informacyjno – konsultacyjny, na działalność którego przeznaczono 6 460,00 zł. 
• Udzielono dofinansowania Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 297,33 zł. na zakup nagród  

w konkursie profilaktycznym, oraz w kwocie 500,00 zł. na zakup usługi edukacyjnej. 
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• Upowszechniono informacje dotyczące lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy i uzależnień przez: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie), Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach, Szkoły 
Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Realizowane zadania były zgodne z lokalnymi priorytetami w zakresie działań profilaktycznych wskazanych w Programie Profilaktyki 
Zintegrowanej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2025. 

Na realizację zadań w 2021 roku wydatkowano środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 773 429,41 zł w tym: 

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 131 050,15 zł. 
• Wspieranie rodziny – 637 869,26 zł. 
• Na zwalczanie narkomanii wydano 4 510,00 zł. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 
2021-2024 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024 został przyjęty Uchwałą XXVI/308/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
w dniu 11 grudnia 2020 roku. 
 
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie są zadaniami własnymi Gminy w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Zadania te są realizowane w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Rok 2021 był pierwszym rokiem realizacji zadań w ramach nowego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Program jest skierowany do: ofiar przemocy w rodzinie (dzieci, współmałżonków, partnerów, osób starszych, osób 
niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych  
do udzielania pomocy w sytuacji przemocy oraz społeczności lokalnej – mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.  

Cel główny Programu: Zintegrowane systemowe przeciwdziałania i rozwiązywanie problemu przemocy w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny był realizowany poprzez 4 cele strategiczne. 

1. Cel strategiczny 1: Podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny o zjawisku  
i możliwościach profilaktyki i przeciwdziałania przemocy: 

a. zamieszczono na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej podstawowe informacje dotyczące samego zjawiska 
przemocy domowej; 

b. przeprowadzano systematyczną edukację społeczną w środowisku lokalnym; 

c. zapewniono, w godzinach pracy Ośrodka, ogólnodostępny telefon dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową; 

d. informowano mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, w trakcie prowadzonej pracy socjalnej, o możliwości 
uzyskania pomocy w związku z doznawaniem przemocy w rodzinie; 
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2. Cel strategiczny 2: Rozbudowywanie i integrowanie systemu współpracy, komunikacji i przepływu informacji między instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 

a. systematycznie gromadzono dane dot. zjawiska przemocy domowej w dokumentacji Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

b. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmował regularną pracę na rzecz 
przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy; 

c. prowadzono diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie 

3. Cel strategiczny 3: Zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy i innych form oddziaływań adresowanych do osób uwikłanych  
w przemoc, w tym dzieci – pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna, inna: 

a. w każdej rodzinie, w której zdiagnozowano lub podejrzewano stosowanie przemocy domowej były prowadzone 
systematyczne monitoringi, sporządzano kompleksową diagnozę sytuacji rodzinnej, plan pomocy/działania oraz odbywały 
się regularne spotkania specjalistów w ramach Grup Roboczych. W rodzinach tych prowadzona była pogłębiona praca 
socjalna. Wszystkie osoby dotknięte problemem przemocy domowej były motywowane do podjęcia konsultacji 
psychologicznej, prawnej lub psychoterapeutycznej; 

b. promowano wśród rodzin „wieloproblemowych” oraz zagrożonych występowaniem problemów opiekuńczo-wychowawczych 
pomoc w formie wsparcia asystenta rodziny; 

c. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono możliwość skorzystania ze schronienia; 

d. realizowano programy i kampanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży; 

e. otwarto Punkt Konsultacyjno – Informacyjny; 

f. prowadzono „Grupy wsparcia” dla kobiet dotkniętych przemocą domową; 

4. Cel strategiczny 4: Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy (superwizje, 
szkolenia): 

a. udział w projekcie „Family Constellation Program", którego celem było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  
z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi – 2 osoby; 

b. udział w szkoleniu: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – poziom podstawowy – 1 osoba; 

c. udział w szkoleniu: Studium interwencji i pomocy psychologiczne w przypadku przemocy w rodzinie – 1 osoba; 

d. udział członków Grup Roboczych w szkoleniu pn. Interdyscyplinarne podejście do procedury „Niebieskie Karty” – 31 osób; 

e. Ogólnopolska Konferencja pn. „Masz prawo do…” realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2021 – 3 osoby; 

f. superwizja (prowadzona przez superwizora wpisanego w rejestrze wydanych certyfikatów superwizora pracy socjalnej) dla 
pracowników socjalnych i asystentów rodziny – 19 osób; 

g. prenumerata czasopism o problematyce przemocy, w tym „Niebieska Linia”, „Doradca w pomocy społecznej”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zajęcia z podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach w ramach realizacji  
Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  
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Program „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” 

Karta Gminy dla Dużej Rodziny to program prowadzony w gminie Czerwionka-Leszczyny od 2 czerwca 2014 r. (na podstawie 
Uchwały Nr XLIV/576/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.). Do korzystania z Karty uprawnieni 
są członkowie rodziny wielodzietnej zamieszkujący na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta daje uprawnienia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu z Czerwionki-Leszczyn i okolic  
(tj. przedsiębiorców i instytucje). Obecnie program posiada 22 partnerów oferujących zniżki m. in. na zakup biletów na basen, biletów 
na widowiska kulturalno-edukacyjne, nauki języka angielskiego, usług komputerowych, fotograficznych, fryzjerskich, zniżki na zakup 
książek i podręczników, sprzętu RTV i AGD, odzieży,  mebli, artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego. 

 

W 2021 roku liczba zamówionych kart w ramach ogólnopolskiego programu „ Karta Dużej Rodziny”: 

• W formie tradycyjnej  (plastikowa dyskietka)      422 

• W formie elektronicznej ( aplikacja na urządzenia mobilne)   3 101 

 

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

• Dla nowych członków rodzin wielodzietnych  253 

• Przedłużono ważność      34 

• Wydano duplikatów        1 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) Uchwałą  NR XXV/281/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 października 
2020 r  przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny na lata 2021-2023, 
zwany w dalszej części Programem. Jego głównym realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce -
Leszczynach. Cele wyznaczone w Programie to rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, sprzyjającego prawidłowemu 
funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji 
opiekuńczo -wychowawczych. 

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

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

Adresatami Programu są: 

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

• kobiety w ciąży oraz rodziny przeżywające trudności w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka z ciężkim nieodwracalnym 
upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

Głównym celem programu było tworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz 
wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny. W osiągnięciu tego celu pomaga m.in. osoba asystenta rodziny. Rola asystenta rodziny polega na wzmożonej 
pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczeniu jej zachowań, czynności- niejednokrotnie podstawowych 
tak, aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie prawidłowego funkcjonowania rodziny, a pozostawienie w niej dziecka nie 
zagrażałoby jego rozwojowi. 

Zadania asystenta rodziny: 

• zapewnienie rodzinom profesjonalnej pomocy i wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rozwój sieci 
asystentów rodziny) poprzez realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; 

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym:  

• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest 
skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 
gospodarstwa domowego; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

• wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
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• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 
rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny upoważnionemu 
podmiotowi; 

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną 

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

• udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 

• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie; 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania 
edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w 
rodzinie; 

• prowadzenie działań na rzecz ograniczenia przyczyn i skutków przemocy w rodzinie; 

• prowadzenie grup wsparcia dla osób objętych przemocą; 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci objętych przemocą; 

• organizowanie treningów dla rodziców; 

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

• udzielanie wsparcia emocjonalnego. 

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

• udzielenie informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny; 

• udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych; 

• udzielanie pomocy prawnej; 

• wsparcie w realizacji codziennych obowiązków; 

• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia; 
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• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom; 

• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem; 

• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie spędzania wspólnie wolnego czasu; 

• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych; 

• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym; 

• informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka; 

• prowadzenie grup wsparcia; 

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

• doradztwo zawodowe. 

 

.  
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Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/309/20 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020r.  

 

Celem głównym Programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie zaangażowania organizacji pozarządowych 
w rozwój Gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. W Programie określono również cele szczegółowe oraz zasady i formy 
współpracy. Zaplanowano priorytetowe obszary zadań publicznych. 

Współpraca pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a podmiotami odbywała się na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie finansowej oraz 
pozafinansowej. 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił 12 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

• ratownictwa i ochrony ludności, 

• polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

• działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym  
w pkt 1-32. 

Cztery konkursy z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu 
braku ofert spełniających wymagania konkursowe. 

Wyniki konkursów były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce: „Dotacje na zadania publiczne”), na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl - w zakładce: „Ogłoszenia Burmistrza”) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Ostatecznie 11 zadań publicznych z udziałem dotacji realizowanych było przez 7 organizacji pozarządowych: 

• Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie: „Zapewnienie usług 
opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku”; „Organizacja Wigilii dla samotnych  
w 2021 roku”; 

• Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów Bytom: „Perły Muzyki Sakralnej” 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn "Dzwon": „Budynek Gminny – historia, funkcje, znaczenie”; „ZIELONA GMINA – 
KONTYNUACJA”; 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk: „Odkryć dziedzictwo. Śladami historii Bełku”; „Wkład własny do projektu pn.: 
„Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv”; 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach: „Razem pod sztandarem”; 

• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Rybnickie: „Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt  
i opierunek” (zadania 2020-2021 i 2021-2022); 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach: „Z MDP – bezpiecznie do celu!” 
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W tym celu zawarto 11 umów dotacyjnych oraz kontynuowano 1 umowę z lat poprzednich. Łącznie przekazano środki dotacyjne na 
kwotę 728 645,00 zł. Jedna organizacja zrezygnowała z realizacji zadania przed przekazaniem dotacji. 

Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami, finansowy udział własny organizacji w realizację projektów wyniósł 83 673,48 zł, z kolei 
wkład osobowy organizacje wyceniły na kwotę 23 939,70 zł. 

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach, poprzez: 

• realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,  

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, poprzez  publikowanie na stronie internetowej Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl) ważnych dla podmiotów informacji, 

• konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach, dotyczących działalności statutowej tych 
podmiotów, 

• udzielanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny honorowego patronatu istotnym wydarzeniom, 

• wspieranie podmiotów w zakresie bezpłatnego udostępniania pomieszczeń i obiektów sportowych, w tym udostępnianie 
pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych, 

• przekazywanie organizacjom materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pełna treść Sprawozdania z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2021 rok jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.czerwionka-leszczyny.pl 
zakładka: działalność Urzędu Roczne Programy Współpracy). 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby 
wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek.  

 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 
Program realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatorem Program jest 
Biblioteka Narodowa.  

W ramach programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka Publiczna łącznie zakupiła 1 317 woluminów książek 
za kwotę 35 000 zł. Dzięki Programowi placówka oferuje mieszkańcom nowości wydawnicze, które cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem wśród czytelników biblioteki. Zakupione nowości wydawnicze promowane są na portalu społecznościowym 
Facebook i na stronie internetowej instytucji. Budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych oraz 
możliwość systematycznej aktualizacji księgozbioru w konsekwencji znacząco zwiększa ofertę czytelniczą biblioteki. Księgozbiór 
sukcesywnie wzbogacany przez zakup nowości wydawniczych sprawia, że biblioteka staje się interesującym miejscem 
upowszechniania kultury i czytelnictwa na mapie Czerwionki-Leszczyn.  
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Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 
2021-2025 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest podstawowym dokumentem 
planistycznym, pozwalającym w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Obowiązek uchwalenia 
niniejszego dokumentu wynika z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2022r., poz.172). Jednym z kluczowych aspektów programu jest wskazanie optymalnej formuły organizacji 
zarządzania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. Gminnym zasobem mieszkaniowym administruje Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach 
stanowiących w całości własność gminy oraz lokale położone  w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością 
gminy i osób fizycznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina jest właścicielem 1 262  lokali mieszkalnych, które 
znajdują się w 139 budynkach komunalnych oraz 689 lokali mieszkalnych, położonych w 107 budynkach wspólnotowych. 

Na zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 26 326 850,28 zł. Największym 
kosztem zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy są koszty inwestycyjne i remontowe. Plan remontów realizowany jest w miarę 
posiadanych środków, w roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości około 2 458 000,00 zł. Ponadto prowadzone były 
prace związane z remontem instalacji elektrycznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej. W roku 2021 przeznaczono na ten cel  
271 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budynek w zasobach komunalnych GiM Czerwionka-Leszczyny przy ul. Morcinka 
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Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
na lata 2019-2022 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022 został przyjęty Uchwałą 
Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 marca 2019 roku. Priorytety ochrony dziedzictwa kulturowego 
zawarte w uchwalonym programie zostały wyznaczone przede wszystkim na podstawie diagnozy stanu zachowania zasobów 
zabytkowych Gminy, analizy SWOT dla środowiska kulturowego oraz zapisów dokumentów strategicznych w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego.  

 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w ramach realizacji celów wynikających z Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022  udzielono dotację celową w wysokości 12 000,00 zł  
na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacji i projektu budowlanego na wykonanie prac konserwatorskich na zabytku 
– mur z kamienia polnego zlokalizowany wokół drewnianego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku, wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych  województwa śląskiego pod numerem A/577/2019.  

W celu ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków wykonano renowację krzyża drewnianego będącego własnością 
gminy usytuowanego przy ulicy Odrodzenia 8 w Dębieńsku. 

Na terenie naszej gminy dokonano inauguracji otwarcia XII edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki czyli INDUSTRIADY, 
organizowanej przez województwo śląskie. Po raz drugi, wyjątkowo INDUSTRIADĘ obchodzono we wrześniu i po raz drugi była  
to impreza jednodniowa, gdzie  motywem przewodnim było hasło  „Technika. To Was zaskoczy”. Co roku program Industriady  
na Familokach jest niezwykle bogaty i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i liczne grupy turystów. Odwiedzający osiedle mogli  wziąć 
udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Zespół zaprezentował pieśni nawiązujące do tradycji  
i obyczajów Górnego Śląska. W programie wydarzenia odbywającego się na terenie Zabytkowego Osiedla Patronackiego kopalni 
„Dębieńsko” - Familokach, znalazły się także warsztaty naukowe i techniczne, animacje, gry, zabawy, przejazdy kolejką turystyczną. 
Była także możliwość zwiedzania tego wyjątkowego miejsca z przewodnikiem oraz uczestniczenia w wykładzie na temat historii roku 
magnatów przemysłowych. 

. 
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Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Smaki dziedzictwa", organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bełk połączyli z dożynkami sołeckimi w miejscowości Bełk. Przedstawili  naszym mieszkańcom kilka ciekawostek z historii Bełku,  
a także zaproszono ich do wspólnego odkrywania ich małej ojczyzny”. Zwiedzanie z przewodnikiem obejmowało bełkowskie zabytki 
tj.: kościół pw. św. Marii Magdaleny, zabytkowy cmentarz oraz Wzgórze Lukasów. Uczestnicy EDD zobaczyli również występ Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bełku, Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka oraz widowisko „Bełku dzieje w trzech odsłonach” będące 
rekonstrukcją pobytu generała Władysława Sikorskiego w Bełku, a także przedstawiającą życie w domu rodziny Albinowskich - jednych 
z właścicieli Bełku. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Partnerami wydarzenia 
był Instytut im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Muzeum o. Emila Drobnego w Rybniku, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach oraz Parafia pw. św. Jana Sarkandra w Bełku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 sierpnia odbyło się także  uroczyste przeniesienie odrestaurowanej figury świętego Jana Nepomucena z kościoła św. Andrzeja 
Boboli w Leszczynach do kapliczki znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy i Czereśniowej.  
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Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2019-2025 

Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2025 to kompleksowa diagnoza 
problemów i zjawisk społecznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służąca opracowaniu jak najlepszego 
Programu Profilaktycznego. 

Skuteczny Program Profilaktyczny powinien wynikać ze świadomości zagrożeń prawidłowego procesu wychowawczego i gotowości 
do współdziałania w zmianie istniejącej sytuacji oraz przekonać odbiorcę, że niebezpieczeństwo i ryzyko dotyczy również jego. Stąd 
spójny, środowiskowy program profilaktyczny pozwalający skutecznie zarządzać wychowaniem i profilaktyką na poziomie lokalnym. 
Program pozwala stworzyć platformę współdziałania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój 
społeczeństwa lokalnego: 

• Urząd Gminy i Miasta; 
• placówki oświatowe; 
• Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Placówki Wsparcia Dziennego; 
• Miejski Ośrodek Kultury; 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 
• przychodnie lekarskie; 
• Uniwersytet Trzeciego Wieku; 
• Komisariat Policji; 
• Straż Miejska; 
• lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. 

Głównym realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny opartego m.in. na Programie Profilaktyki Zintegrowanej jest wprawdzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czerwionce – Leszczynach, jednak zadania wykonywane są we współpracy z wyżej wymienionymi Podmiotami, w myśl 
zasady, że każde z zadań jest realizowane/współrealizowane przez ten podmiot, który  w danym obszarze jest najwłaściwszy zgodnie 
z swoimi kompetencjami. 
W ramach edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki zachowań ryzykownych i zdrowia psychicznego 
oraz budowania dobrostanu psychicznego w społeczeństwie w 2021 roku: 

• realizowano programy profilaktyczne na temat rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych dla rodziców; 
• prowadzona była edukacja w zakresie uzależnień behawioralnych; 
• upowszechniano informacje dotyczące lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy i uzależnień; 
• uczestniczono w kampaniach społecznych m. in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Narkotyki? To mnie nie kręci, DepresJa?; 
• rodzice i nauczyciele brali udział w konferencjach, szkoleniach; 
• dzieci i młodzieży brała udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach, kołach zainteresowań, pracach na rzecz 

innych (wolontariat); 
• osoby  udzielające pomocy i wsparcia rodzinom z problemem uzależnień i przemocy brały udział w superwizjach i konsultacjach; 
• realizowano programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, w tym rekomendowane: Unplugged, Spójrz inaczej; 
• zorganizowano festyn profilaktyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo”. 
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Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” 

Program „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom",  jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Program ma na celu podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie 
dostępności m.in. w zakresie usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku 
osób starszych w społeczeństwie i zapewnienie im pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” podobnie jak w latach poprzednich Ośrodek Pomocy Społecznej 
jest realizatorem programu „Koperta życia”. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
dotkniętych niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą, jak również do wszystkich innych zainteresowanych, którzy ukończyli 60 rok 
życia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną dla służb medycznych w razie zagrożenia życia lub zdrowia i składa się  
z przezroczystej plastikowej koperty, karty informacyjnej, naklejki na „Kopertę Życia” oraz naklejki na lodówkę. Koperta wraz z kartą 
informacyjną powinna być przechowywana w lodówce, a na drzwiach lodówki należy umieścić naklejkę.  

Kolejnym z elementów Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna seniorom” jest „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja miejska 
Czerwionka-Leszczyny”, przysługująca każdemu mieszkańcowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który ukończył 60. rok życia. 
Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego, a jej dystrybucją zajmuje się Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Posiadanie Karty Seniora umożliwia osobom starszym 
korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na korzystnych warunkach oferowanych 
przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Gminy, biorące udział w Programie. W 2021 roku do edycji miejskiej 
„Ogólnopolskiej Karty Seniora” przystąpiło 20 partnerów. Miejsca, w których przysługują bonifikaty oznaczone są znakiem graficznym 
Programu. W 2021 roku wydano 281 Kart Seniora. 

W ramach Programu „Czerwionka–Leszczyny przyjazna seniorom” funkcjonuje również działający przy Miejskim Ośrodku Kultury  
w Czerwionce-Leszczynach Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest przede wszystkim aktywizacja intelektualna, społeczna 
i fizyczna osób starszych, a także propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia. UTW oferuje zajęcia edukacyjne, artystyczne, muzyczne, 
zajęcia ruchowe i rekreacyjne, lektoraty języków obcych oraz wiele innych. Ponadto program Uniwersytetu obejmuje wykłady  
o różnorodnej tematyce, a także imprezy i wyjazdy służące integracji wśród seniorów. W 2021 roku ilość słuchaczy wyniosła 230 osób. 

Działalność Uniwersytetu w 2021 roku, w okresach zniesienia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, obejmowała: 

1. Zajęcia edukacyjne: 

• kursy językowe (j. angielski, j. Niemiecki, j. rosyjski) – 40 uczestników; 

• kurs komputerowy – 20 uczestników. 

2. Zajęcia artystyczne: 

• malarstwo – 8 uczestników; 

• rękodzieło –18 uczestników; 

• rysunek i kompozycja – 6 uczestników. 

3. Zajęcia muzyczne: 

• chór żeński UTW – 28 uczestniczek. 

4. Zajęcia rekreacyjno-usprawniające: 

• pilates – 70 uczestników; 

• joga – 35 uczestników; 

• aqua aerobik - 115 uczestników; 

• zdrowy kręgosłup – 45 uczestników; 

• sekcja gier i skata – 10 uczestników. 
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Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
w 2021 roku 

 

W ramach zawartej umowy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rybniku pn. '' Świadczenie usług w zakresie zapewnienia 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w roku 2021'' przekazano do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 31 psów i 24 koty z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny. 

Wykonano zabiegi sterylizacji 3 suk i 4 kotek oraz zabiegi kastracji 12 psów. 

Prowadzono we współpracy z wolontariuszami: dokarmianie wolnożyjących kotów oraz zorganizowano obsługę weterynaryjną dla 
zwierząt poszkodowanych w wypadkach. 

Koszt tych działań w roku 2021 wyniósł : 91 047,12 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny  
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022- 2026 

Program został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jako narzędzie 
prowadzenia polityki ochrony środowiska w Gminie. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach nr LIV/594/18 z dnia 28 września 2018 r. Przesłanką do opracowania Programu były zmiany, jakie zaszły 
w środowisku oraz sposobie realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, które spowodowały, iż poprzedni dokument 
stał się nieaktualny. 

 

W opracowaniu dokonano porównania stanu środowiska z roku 2008 i 2013 z obecnym, według informacji z lat 2016-2017. Opisano 
stan aktualny oraz wskazano najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu środowiska. Wśród obszarów opisano 
i oceniono: ochronę klimatu i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę 
wodno-ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze,  
w tym leśne i zagrożenia poważnymi awariami. Program zawiera zestawienie przedsięwzięć wytypowanych na podstawie 
zdefiniowanych wcześniej celów ekologicznych oraz na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych kraju, województwa 
śląskiego, powiatu rybnickiego oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dla każdego kierunku działań utworzony został 
harmonogram realizacji zadań, który określa terminy i jednostki odpowiedzialne za ich realizację, planowane efekty ekologiczne oraz 
planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć a także jednostki pełniące funkcję partnerujących w realizacji tych zadań. Program 
Ochrony Środowiska jest narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane z ochroną środowiska. Realizacja 
zadań ujętych w dokumencie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, 
inwestowania przez przedsiębiorców a także poprawy jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie 
chronionych oraz tych o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Co dwa lata należy sporządzać raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska ukazujące stan wykonania zadań w nim zapisanych. 
W procesie wdrażania zapisów Programu uczestniczą jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania, 
przedsiębiorcy, mieszkańcy a także wszystkie pozostałe podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, jak: Nadleśnictwo 
Rybnik, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Raport z realizacji Programu za lata  
2018-2019 został sporządzony w 2020 r. i opublikowany na stronie internetowej: 

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXXIV/384/21 z dnia 25 czerwca 2021 roku. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne założenia określają: 

• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 
• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej  

i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. 
o efektywności energetycznej 

• zakres współpracy z innymi gminami. 
Założenia obowiązują przez okres 15 lat i wymagają aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. 

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html
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Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2020-2022 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019r. plan 
wykorzystania zasobu nieruchomościami opracowuje się na okres 3 lat.  

 

Zawiera on w szczególności: 

1. zestawienie powierzchni gminnego zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; 

2. prognozę dotyczącą: 

• udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

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

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

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

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości określa jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości 
rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualne i będą realizowane w oparciu o zapisy uchwały 
budżetowej. 

Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny gospodaruje zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki  
i obowiązującymi przepisami prawa z zakresu gospodarki nieruchomościami. Działania oparte są o studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.  

Działalność gminy w tym zakresie ma na celu realizację zadań publicznych, a także podniesienie atrakcyjności nieruchomości 
należących do zasobu. Założeniem planu wykorzystania zasobu jest kontynuacja dotychczasowych działań w postaci zwartych umów 
najmu, dzierżawy, oddawaniu w trwały zarząd i osiąganiem z tego tytułu dochodów. Gmina planuje kontynuację regulacji stanu 
prawnego dróg z mocy prawa oraz nabywanie nieruchomości w trybie komunalizacji oraz umów cywilno-prawnych. 

Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu będzie uzależniony od sytuacji popytu na rynku w obrocie 
nieruchomościami. 
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Realizacja uchwał 

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach  
w 2021 roku 

 

Lp. Numer uchwały Tytuł uchwały 
- w sprawie 

Data podjęcia 
uchwały 

Realizacja uchwały 
- opis działań, środków, rezultatów itp. 

1 2 3 4 5 

1. XXIX/322/21 przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach na 2021 rok 

29.01.2021 r. Uchwała corocznie podejmowana, określająca Plan Pracy 
i Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na dany rok. Uchwała 
została zrealizowana w zakresie w niej zawartym. 

2. XXIX/323/21 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie ulic 
Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie 
Dębieńsko 

29.01.2021 r. Uchwała wprowadzająca plan miejscowy dla obszaru  
w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie  
Dębieńsko. 

3. XXIX/324/21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

29.01.2021 r. Dostosowanie uchwały do przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Uchwała w trakcie 
realizacji.  

4. XXIX/325/21 szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

29.01.2021 r. Dostosowanie uchwały do przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

5. XXIX/326/21 wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty 

29.01.2021 r. Dostosowanie stawek odbierania i zagospodarowania 
odpadów do kosztów funkcjonowania systemu. 

6. XXIX/327/21 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok 

29.01.2021 r. Program określał zasady realizacji profilaktyki alkoholowej, 
przeciwdziałania narkomanii, zasady funkcjonowania  
i finansowania GKRPA oraz Placówek Wsparcia 
Dziennego. 
W 2021 roku wydatkowano środki na: przeciwdziałanie 
narkomanii – 4 510,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 
– 131050,15 zł, na działalność Placówek Wsparcia 
Dziennego wydatkowano: 637 869,26 zł. 
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7. XXIX/328/21 zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14  
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, będących  
w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach 

29.01.2021 r. Wprowadzenie nowego cennika. 

8. XXIX/329/21 udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, niestanowiącym 
własności Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

29.01.2021 r. Dotacja na sfinansowanie dokumentacji konserwatorskiej 
na wykonanie prac konserwatorskich na zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków – mur z kamienia polnego wokół 
kościoła w Bełku. 

9. XXIX/330/21 szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty płatności należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie  
i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej 
jednostkom organizacyjnym, a także 
wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną 

29.01.2021 r. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, 
do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, 
przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej 
jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich 
spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach 
określonych w tej uchwale. Zgodnie z uchwałą 
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat 
należności których dotyczy uchwała uprawniony jest 
Burmistrz Gminy i Miasta w zakresie należności 
pobieranych przez Urząd Gminy i Miasta, kierownik 
jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego w zakresie 
należności pobieranych przez te jednostki, dyrektor 
samorządowej instytucji kultury w zakresie należności 
pobieranych przez te jednostki. Zgodnie ze złożoną 
informacją o zastosowaniu ulg w jednostkach 
organizacyjnych udzielono w 2021 roku ulg w łącznej 
kwocie 19.122,26 zł. Przesłankami do umorzenia były 
nieskuteczna egzekucja oraz zgony dłużników. 

10. XXIX/331/21 zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 
listopada 2018 roku w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki 
Społecznej, ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków  

29.01.2021 r. Uchwała zmieniająca liczbę członków Komisji Zdrowia, 
Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. 

11. XXIX/332/21 zmiany uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 
listopada 2018 roku w sprawie składu 
osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, 
Rodziny i Polityki Społecznej 

29.01.2021 r. Uchwała zmieniająca skład osobowy Komisji Zdrowia, 
Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. 

12. XXX/335/21 emisji obligacji komunalnych 26.02.2021 r. Uchwała określała warunki emisji obligacji Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w roku 2021. Stanowiła podstawę 
do wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Katowicach pozytywnej opinii o możliwości wykupu 
obligacji. 

13. XXX/336/21 zmiany uchwały dot. stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji 
przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach 

26.02.2021 r. wała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej dotacji dla 
ZGM na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych. 
Stosownie do nowej stawki przekazywana była od 1 marca 
2021 r. do ZGM zwiększona kwota dotacji. 

14. XXX/337/21 przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku 

26.02.2021 r. ZDiSK w ramach realizacji Programu podpisał umowę ze 
schroniskiem dla zwierząt w Rybniku, obejmującą między 
innymi wyłapywanie i transport zwierząt. Prowadził także, 
we współpracy z wolontariuszami: dokarmianie 
wolnożyjących kotów oraz zorganizowano obsługę 
weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych  
w wypadkach. Koszt tych działań w roku 2021 wyniósł 
91.047,12 zł. 
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15. XXX/338/21 zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za 
korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 

26.02.2021 r. Na podstawie niniejszej uchwały zwolniono 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z drugiej i trzeciej 
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021. 

16. XXX/339/21 określenia rodzaju  dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, sposobu 
ich świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi 

26.02.2021 r. Uchwała określa stawki za dodatkowe usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych z uwagi na ograniczenie 
odbierania frakcji odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz zużytych opon. 

17. XXXI/342/21 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
północnej części obrębu Dębieńsko 
obejmującej fragment terenu górniczego 
„Ornontowice1” 

26.03.2021 r. Uchwała wprowadzająca plan miejscowy dla północnej 
części obrębu  Dębieńsko obejmującej fragment terenu 
górniczego „Ornontowice 1”. 

18. XXXI/343/21 zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022” 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 1380 ze 
zm.) 

26.03.2021 r. Zmiana uchwały wynikała z konieczności dostosowania jej 
do zmian ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1182 ze zm.), które 
weszły w życie 21.04.2019 r.  

19. XXXI/344/21 przyjęcia zmian do regulaminu udzielania 
dotacji celowej projektu grantowego pn. 
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu państwa za pośrednictwem 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na zadanie polegające na 
instalacji odnawialnych źródeł energii ze 
środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w ramach osi priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 
Odnawialne źródła energii, Poddziałania 
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, 
stanowiącego załącznik  do uchwały nr 
XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 18 października 2019 r. 

26.03.2021 r. Uchwała zmieniająca zapisy regulaminu dotyczące daty 
zakończenia realizacji projektu oraz zapisy dotyczące 
możliwości przyznania dotacji dla wnioskodawcy z listy 
rezerwowej wnioskującego o urządzenie o tym samym 
rodzaju energii. 

20. XXXI/345/21 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

26.03.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

21. XXXI/346/21 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w celu opracowania i 
realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021 - 
2030 

26.03.2021 r. Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny jako Liderem, a Gminą Gaszowice, Gminą 
Jejkowice, Gminą Lyski i Gminą Świerklany jako 
Partnerami w celu opracowania i realizacji dokumentu 
strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego 
Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030”. 



 

83 

REALIZACJA UCHWAŁ 

22. XXXI/347/21  współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz Powiatu Rybnickiego w celu 
realizacji projektu pn. "Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
odcinku DW 924 w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 
366013 S (ul. Strażacka) poprzez drogę 
powiatową 5625 S  (ul. Armii Krajowej) do 
drogi gminnej 360029 S (ul. Wolności)” 

26.03.2021 r. W ramach uchwały Rada Miejska wyraziła zgodę na 
nawiązanie współpracy między powiatem rybnickim  
a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w ramach 
realizacji zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na odcinku DW 924 w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny - od drogi gminnej 366013 S  
(ul. Strażacka) poprzez drogę powiatową 5625 S  (ul. Armii 
Krajowej) do drogi gminnej 360029 S (ul. Wolności)”. 

23. XXXI/348/21 zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowej z budżetu gminy Czerwionka-
Leszczyny oraz trybu postępowania   
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 
rozliczania 

26.03.2021 r. Uchwała reguluje zasady udzielenia i rozliczania dotacji 
celowej spółkom wodnym na konserwację urządzeń 
melioracji szczegółowych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 

24. XXXII/351/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ligonia  
w Książenicach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

25. XXXII/352/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Pawła Stalmach  
w Przegędzy 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

26. XXXII/353/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. R. i Z. Pietrasów  
w Czerwionce-Leszczynach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

27. XXXII/354/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  
w Palowicach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

28. XXXII/355/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Stanowicach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

29. XXXII/356/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. S. Moniuszki  
w Czerwionce-Leszczynach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

30. XXXII/357/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. F. Rducha w Bełku 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

31. XXXII/358/21 rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Czerwionce-
Leszczynach 

23.04.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor szkoły podstawowej. 

32. XXXII/359/21 pomników przyrody 23.04.2021 r. Uchwała dostosowująca akt prawny do aktualnych 
przepisów. 

33. XXXII/360/21 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd 
Województwa Śląskiego z przeznaczeniem 
na wykonanie  studium planistyczno-
prognostycznego dla projektu pod nazwą 
„Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie 
kolejowe Jastrzębie Zdrój z Katowicami” 

23.04.2021 r. Uchwała została zrealizowana, zgodnie z umową nr 
2766/KT/2021 CRU 626/06/21 przekazano dotację celową 
w kwocie 130 533, 75 zł. 
 

34. XXXIII/363/21 zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach 

28.05.2021 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej 
dotacji dla ZGM na utrzymanie obiektów i pomieszczeń 
użyteczności publicznej i na dopłaty do zaliczek na fundusz 
remontowy – udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych. Stosownie do nowej stawki 
przekazywana była od 1 czerwca 2021 r. do ZGM 
zwiększona kwota dotacji. 
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35. XXXIII/364/21 zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

28.05.2021 r. Konieczność podjęcia uchwały warunkuje art. 21 ust.1 pkt 
2 i ust.3 ustawy o ochronie praw lokatorów,       
mieszkaniowym zasobie gminy  o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.611 ze zm.). Uchwała 
określa szczegółowe zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

36. XXXIII/365/21 określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

28.05.2021 r. Uchylona Uchwałą Nr XXXVII/402/21 Rady Miejskiej z 10 
września 2021 r. 

37. XXXIII/366/21 zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach nr XXXV/393/17 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 
refundację kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze 
środków budżetu gminy 

28.05.2021 r. Uchwałą wprowadzono wydłużenie terminu 
obowiązywania oraz zmiany w załącznikach, w celu 
zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.  

38. XXXIII/367/21 przyjęcia zmian do regulaminu udzielania 
dotacji celowej projektu grantowego pn. 
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu państwa za pośrednictwem 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na zadanie polegające na 
instalacji odnawialnych źródeł energii ze 
środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w ramach osi priorytetowej IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 
Odnawialne źródła energii, Poddziałania 
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 
XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 18 października 2019 r. 

28.05.2021 r. Uchwała wprowadzająca zasady udziału w projekcie  
w naborze dodatkowym. 

39. XXXIII/368/21 zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17  
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-
Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021 

28.05.2021 r. Uchwała dotyczyła zmiany wysokości nakładów 
inwestycyjnych w określonych latach na poszczególne 
grupy zadań w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. 
z o.o. na lata 2018-2021. 

40. XXXIII/369/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej 

28.05.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej  
w Leszczynach, działka nr 2084/47 o pow. 0,1026 ha.                                
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty                             
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny 
oraz dokonano wyceny. Podano do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia oraz 
przeprowadzono procedurę przetargu ustnego 
nieograniczonego, który zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
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41. XXXIII/370/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej 

28.05.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanych  
w Leszczynach, działek nr: 2079/24 o pow. 0,0079 ha, 
3774/37 o pow. 0,0032, 3776/37 o pow. 0,1168 ha oraz 
2447/37 o pow. 0,0769 ha. W tym celu zgromadzono 
niezbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające 
stan prawny i faktyczny oraz dokonano wyceny.            
Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia oraz przeprowadzono 
procedurę przetargów ustnych nieograniczonych,                                    
z wyłonionymi nabywcami podpisano umowy sprzedaży                 
w formie aktu notarialnego. 

42. XXXIII/371/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej 

28.05.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej  
w Stanowicach, działka nr 255/69 o pow. 0,0025 ha.                                            
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty                              
i zaświadczenia potwierdzające stan prawny i faktyczny 
oraz dokonano wyceny. Podano do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz 
przeprowadzono procedurę przetargu ustnego 
nieograniczonego. Z wyłonionym nabywcą podpisano 
umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

43. XXXIII/372/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych 

28.05.2021 r. Uchwałę uchylono zapisami uchwały nr XXXVI/398/21 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 
2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych. 

44. XXXIII/373/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

28.05.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

45. XXXIII/374/21 przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny 

28.05.2021 r. Uchwała inicjująca zmianę studium gminy we wskazanych 
obszarach. 

46. XXXIII/375/21 zmiany uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 
2018 roku w sprawie składu osobowego 
Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki 
Społecznej 

28.05.2021 r. Uchwała zmieniająca skład osobowy Komisji Zdrowia, 
Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. 

47. XXXIII/376/21 zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 
2018 roku w sprawie składu osobowego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Mienia i Ładu Przestrzennego 

28.05.2021 r. Uchwała zmieniająca skład osobowy Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego. 

48. XXXIII/377/21 zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 
2018 roku w sprawie składu osobowego 
Komisji  Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami 

28.05.2021 r. Uchwała zmieniająca skład osobowy Komisji  Prawa, 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami. 

49. XXXIV/378/21 udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania 

25.06.2021 r. Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi wotum 
zaufania. 

50. XXXIV/379/21 zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za rok 2020 

25.06.2021 r. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 
2020. Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach 
publicznych przed udzieleniem absolutorium organ 
stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 
finansowe. 

51. XXXIV/380/21 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020 

25.06.2021 r. Na mocy tej uchwały udzielono Burmistrzowi absolutorium 
za rok 2020. 

52. XXXIV/383/21 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy  
i Miasta 

25.06.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na Burmistrza Gminy i Miasta. 
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53. XXXIV/384/21 przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny” 

25.06.2021 r. Uchwała przyjmująca „Aktualizację założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 

54. XXXIV/385/21 określenia średniej ceny jednostkowej paliwa 
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w 
roku szkolnym 2021/2022 

25.06.2021 r. Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku 
publicznego. Średnia cena paliw została ustalona na 
podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od 
dystrybutorów paliw, tj. stacji benzynowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (stan na dzień 01.06.2021r.). 

55. XXXIV/386/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
oraz na oddanie w najem części 
nieruchomości gminnej na okres 5 lat 

25.06.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zmierzającej do podpisania umowy najmu 
części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej  
w Czerwionce, działka nr 2373/256 o pow. najmu 10 m2. 
Podano do publicznej wiadomości wykaz części gminnej 
nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie 
nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz 
wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym, który zakończył 
się podpisaniem umowy najmu z wnioskodawcą na okres 
5 lat. 

56. XXXIV/387/21 wyrażenie zgody na utworzenie spółki SIM 
Śląsk Południe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

25.06.2021 r. Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na utworzenie przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny spółki pod firmą 
SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku-Białej.  
Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest 
budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na 
zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego. Spółka została utworzona 
wraz z 9 innymi gminami i Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Krajowy Zasób Nieruchomości na 
podstawie umowy w formie aktu notarialnego w dniu 
22.10.2021 r. 

57. XXXIV/388/21 zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej 

25.06.2021 r. Uchwała dotyczyła zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny udziałów  
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Środki 
w wysokości 3 000 000,00 zł zostały zaksięgowane na 
rachunku bankowym Gminy w dniu 04.10.2021r.,  
a następnie na podstawie umowy spółki SIM Śląsk 
Południe z dnia 22.10.2021 r. zostały przelane na konto 
spółki na pokrycie objętych przez Gminę udziałów. 

58. XXXIV/389/21 zmiany uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 
listopada 2018 roku w sprawie składu 
osobowego Komisji Oświaty 

25.06.2021 r. Uchwała zmieniająca skład osobowy Komisji  Oświaty. 

59. XXXV/390/21 podjęcia pilnych działań zmierzających do 
ratowania Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 

13.07.2021 r. Apel Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

60. XXXVI/393/21 przeprowadzenia zabiegów wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody na lipie 
drobnolistnej rosnącej w Książenicach przy 
ulicy Klimka, uznanej za pomnik przyrody 

28.07.2021 r. Uchwała uzgadnia przeprowadzenie zabiegów 
wykonywanych na pomniku przyrody uszkodzonym przez 
pożar. 

61. XXXVI/394/21 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowych 

28.07.2021 r. Uchwała wyrażała zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowych w Bełku (boczna ul. Głównej). Nieruchomości 
przejęto na mienie Gminy. 

62. XXXVI/395/21 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i 
Miasta 

28.07.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na Burmistrza Gminy i Miasta. 
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63. XXXVI/396/21 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach 

28.07.2021 r. Uchwała zawierająca stanowisko Rady Miejskiej, 
rozpatrującej skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej 
jakim jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

64. XXXVI/397/21 przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 

28.07.2021 r. Na podstawie § 2 uchwały przekazano zatwierdzony 
projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

65. XXXVI/398/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu budynków 
użytkowych 

28.07.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkami użytkowymi w postaci garaży na rzecz ich 
najemców. 
W tym celu zgromadzono niezbędne dokumenty                              
i zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny i faktyczny 
oraz dokonano wyceny. 
Przewidywany termin zakończenia procedury                              
i zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego to 
III kwartał 2022. 

66. XXXVII/401/21 zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2021 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach 

10.09.2021 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej 
dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów 
mieszkaniowych i na utrzymanie obiektów i pomieszczeń 
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki 
przekazywana była od 16 września 2021 r. do ZGM 
zwiększona kwota dotacji. 

67. XXXVII/402/21 określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkalnego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego 

10.09.2021 r. Na podstawie wprowadzonego wzoru wniosku realizowane 
są działania zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r.  
o dodatkach mieszkaniowych. 

68. XXXVII/403/21 przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 

10.09.2021 r. Po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, został przyjęty 
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały utraciła moc uchwała 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XLIII/373/06 
z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2006 r. Nr 43 poz. 1218). 

69. XXXVII/404/21 przyjęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
lata 2021-2025 

10.09.2021 r. Konieczność podjęcia uchwały warunkuje art. 21 ust.1 pkt 
1 i ust.2 ustawy o ochronie praw lokatorów,       
mieszkaniowym zasobie gminy  o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.611 ze zm.). Uchwała 
stanowi podstawę realizacji zadania własnego gminy  
w zakresie tworzenia warunków zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 

70. XXXVII/405/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

10.09.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

71. XXXVII/406/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

10.09.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

72. XXXVII/407/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

10.09.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

73. XXXVII/408/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

10.09.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

74. XXXVII/409/21 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowych 

10.09.2021 r. Uchwała wyrażała zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej część nieruchomości drogowej  
ul. Słonecznej w dzielnicy Czuchów. 
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75. XXXVIII/412/21 udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację 
zadania na drodze wojewódzkiej 

15.10.2021 r. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu w łącznej kwocie 1.169.650,00 zł 
w latach 2022 i 2023 na realizację zadania: Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S  
(ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 
z DP5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny 
polegającej na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S  
(ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności). 

76. XXXVIII/413/21 przejęcia od Województwa Śląskiego 
realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 
366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S  
(ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-
Leszczyny polegająca na przebudowie 
skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) 
oraz z DG 360029S (ul. Wolności)” 

15.10.2021 r. Uchwała dotyczy przejęcia od Województwa Śląskiego 
zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku 
od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 924 z DP5614S (ul. Parkowa) w gminie 
Czerwionka-Leszczyny polegającej na przebudowie 
skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz DG 
360029S (ul. Wolności). 

77. XXXVIII/414/21 rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe 
Spektrum 

15.10.2021 r. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia petycji 
Fundacji Nowe Spektrum. 

78. XXXVIII/415/21 pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi  dochodami 
własnymi 

15.10.2021 r. Uchwała podjęta zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach z uwagi na brak pokrycia 
kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z opłat pochodzących od właścicieli 
nieruchomości. 

79. XXXVIII/416/21 określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości odpadów 
komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

15.10.2021 r. Podniesienie górnych stawek opłat  ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie wnoszą opłat na rzecz 
gminy. 

80. XXXVIII/417/21 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą 
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

15.10.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zmierzającej do podpisania umowy najmu 
części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej  
w Czerwionce, działka nr 3119/279 o pow. najmu 50 m2. 
Podano do publicznej wiadomości wykaz części gminnej 
nieruchomości gruntowej będącej w gminnym zasobie 
nieruchomości przeznaczonej w najem na rzecz 
dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym, 
który zakończył się podpisaniem umowy najmu  
z dotychczasowym najemcą. 

81. XL/421/21 zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach 

26.11.2021 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej 
dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów 
mieszkaniowych i na utrzymanie obiektów i pomieszczeń 
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki 
przekazywana była od 1 grudnia 2021 r. do ZGM 
zwiększona kwota dotacji. 

82. XL/422/21 uchylenia uchwały Nr XXX/335/21 z dnia 26 
lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych 

26.11.2021 r. Mając na uwadze ograniczanie zadłużenia Gminy oraz po 
przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej podjęto 
decyzję o rezygnacji z emisji papierów wartościowych 
(obligacji) w 2021 roku i uchylono uchwałę w sprawie emisji 
obligacji. 

83. XL/423/21 określenia wysokości stawek podatku  od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2022 roku 

26.11.2021 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 
2022 r. 

84. XL/424/21 określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2022 roku 

26.11.2021 r. Celem podjętej uchwały było ustalenie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących od  
1 stycznia 2022 r. 

85. XL/425/21 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

26.11.2021 r. Uchwała ustalająca miesięczne wynagrodzenie Burmistrza 
Gminy i Miasta. 



 

89 

REALIZACJA UCHWAŁ 

86. XL/426/21 zmiany Uchwały Nr XXVIII/357/13 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie przyznawania  
i wysokości diety oraz zwrotu kosztów 
podróży radnym Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach 

26.11.2021 r. Uchwała zmieniająca wysokość kwoty bazowej, będącą 
podstawą do obliczania diet radnych. 

87. XL/427/21 zmiany Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na okres od  
1 września 2019 r. 

26.11.2021 r. Uchwała zmieniająca obowiązujący od 1 września 2019r. 
plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Uchwała 
podjęta po: uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, 
uzyskaniu opinii związków zawodowych, konsultacjach  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
działalności pożytku publicznego. Szczegóły znajdują się 
w przedmiotowej uchwale. 

88. XL/428/21 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Żory dotyczącego zasad 
prowadzenia Pozaszkolnego Punktu 
Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-
Ausburskiej w Żorach 

26.11.2021 r. Na podstawie uchwały zawarto 2 porozumienia: nr 
ED.031.14.1.2021 pomiędzy Prezydentem Miasta Żory  
i Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie powierzenia miastu 
Żory przez Gminę i Miasto Czerwionka -Leszczyny 
prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego na okres od 01.09.2021r. do 31.12.2021. nr 
ED.031.12.1.2022 pomiędzy Prezydentem Miasta Żory  
i Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie powierzenia miastu Żory 
przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny 
prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego na okres od 01.01.2022r. do 31.08.2022r. 
Nauką religii Ewangelicko-Augsburskiej na podstawie 
zawartych porozumień objęto 1 ucznia. 

89. XL/429/21 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok 

26.11.2021 r. Program określał zasady realizacji profilaktyki alkoholowej, 
przeciwdziałania narkomanii, zasady funkcjonowania  
i finansowania GKRPA oraz Placówek Wsparcia 
Dziennego. 

90. XL/430/21 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok 

26.11.2021 r. Realizacja w 2022 roku. 

91. XL/431/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

26.11.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

92. XL/432/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

26.11.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

93. XL/433/21 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej 

26.11.2021 r. Uchwała wyrażała zgodę na nabycie nieruchomości 
gruntowej w dzielnicy Leszczyny w rejonie ul. Pawlasa  
i Przedszkolnej. Przejęcie nieruchomości nastąpiło  
w drodze zwrotu od Skarbu Państwa Starostwa 
Powiatowego w Rybniku. 

94. XL/434/21 określenia zasad wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego 

26.11.2021 r. Uchwała miała na celu określenie zasad wnoszenia 
wkładów pieniężnych w celu objęcia udziałów i akcji, 
cofania i zbywania udziałów i akcji  w spółkach  
z ograniczona odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych. 

95. XL/435/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej 

26.11.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej  
w Czuchowie działka nr 1662/369 o pow. 0,4139 ha. W  tym 
celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny. Przewidywany termin zakończenia procedury  
i zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego to 
III kwartał 2022. 
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96. XL/436/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej 

26.11.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenie 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanych  
w Dębieńsku, działek nr 291/31 o pow. 0,9684 ha, 302/31 
o pow. 0,0797 ha oraz 456/32 o pow. 0,200 ha. W tym celu 
zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny. Podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszono 
ustny przetarg ograniczony. Przewidywany termin 
zakończenia procedury sprzedaży w formie aktu 
notarialnego to II kwartał 2022 r. 

97. XL/437/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej 

26.11.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenie 
procedury zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej w Wiśle, działki 
300/19 o pow. 0,0834 ha. W tym celu zgromadzono 
niezbędne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające 
stan prawny i faktyczny. 

98. XLII/443/21 stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2022 
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach 

17.12.2021 r. Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji 
przedmiotowej dla ZGM: dopłaty do utrzymania obiektów 
i pomieszczeń użyteczności publicznej, dopłaty do 
utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności 
publicznej oraz dopłaty do zaliczek na fundusz remontowy 
(udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych). Ustalone 
stawki stanowią podstawę do przekazywana od 1 stycznia 
2022 r. do ZGM kwota dotacji przedmiotowej. 

99. XLII/444/21 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze 
w 2022 roku 

17.12.2021 r. Realizacja w 2022 roku. 

100. XLII/445/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

17.12.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

101. XLII/446/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

17.12.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

102. XLII/447/21 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

17.12.2021 r. Zawarcie umowy-zwiększenie przychodów gminy z tytułu 
czynszu. 

103. XLII/448/21 zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach 

17.12.2021 r. Uchwała dotyczyła zwiększenia stawki przedmiotowej 
dotacji dla ZGM na utrzymanie i remonty zasobów 
mieszkaniowych i na utrzymanie obiektów i pomieszczeń 
użyteczności publicznej. Stosownie do nowej stawki 
przekazywana była od 21 grudnia 2021 r. do ZGM 
zwiększona kwota dotacji. 

104. XLIII/450/21 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu 

28.12.2021 r. Uchwała dotyczyła zawarcia umowy najmu na okres 4 lat 
pomieszczenia przeznaczonego na działalność związana 
z obsługą bankową budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. 

105. XLIII/451/21 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej 

28.12.2021 r. Uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenie 
procedury zbycia nieruchomości zlokalizowanej  
w Dębieńsku, działki nr 448/31 o pow. 0,1187 ha. W tym 
celu zgromadzono niezbędne dokumenty i zaświadczenia 
potwierdzające stan prawny i faktyczny oraz dokonano 
wyceny. Podano do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszono 
ustny przetarg ograniczony. Przewidywany termin 
zakończenia procedury sprzedaży w formie aktu 
notarialnego to II kwartał 2022 r. 
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W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podejmowała także uchwały w sprawie 
zmian podjętych w dniu 11 grudnia 2020 r. uchwał dotyczących finansów gminy tj. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej na 2021 rok – uchwała Nr XXVI/293/20 - dochody gminy zostały zaplanowane w kwocie 
213.418.651,07 zł, a wydatki w kwocie 218.997.651,07 zł. Wynikający z tych wielkości planowany deficyt w kwocie 5.579.000,00 zł 
oraz rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł związane z przypadającym na rok 2021 wykupem wyemitowanych obligacji miały znaleźć 
źródło finansowania w przychodach z emisji nowych obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, przychodach z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w wolnych środkach 
stanowiących nadwyżkę środków na rachunku gminy wynikających z rozliczeń przychodów z lat poprzednich w kwocie 579.000,00 zł. 
W trakcie roku w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach 13 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
oraz 34 zarządzeń zmieniających kwoty dochodów i wydatków oraz 333 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta  
na 2021 r. planowane początkowo kwoty uległy zmianie. Na koniec roku 2021 planowana kwota dochodów wynosiła 250.484.774,05 zł 
a kwota planowanych wydatków 249.936.391,25 zł. Podejmowane uchwały wpłynęły także na zmianę kwoty przychodów z emisji 
obligacji, z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków. Ostatecznie plan 
przychodów wynosił 2.451.617,20 zł. Składały się na niego zmniejszone przychody z wolnych środków w kwocie 272.699,95 zł  
i zwiększone przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych w kwocie 2.178.917,25 zł. Zrezygnowano z emisji obligacji. 

W ramach planowanych kwot jednostki organizacyjne realizowały swoje statutowe zadania, zarówno zadania stałe jak i zadania 
wpływające na rozwój Gminy. Podejmowane działania przyniosły finansowy efekt w zrealizowaniu dochodów w kwocie  
248.394.115,84 zł i wydatków w kwocie 226.636.848,13 zł. Wynikiem tego było zakończenie roku nie nadwyżką w kwocie  
548.382,80 zł, ale nadwyżką w kwocie 21.757.267,71 zł. 

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021 - uchwała Nr XXVI/292/20 - zmieniana była w zakresie przedsięwzięć 
wieloletnich poprzez podjęcie przez Radę Miejską 12 uchwał. Zmiany wprowadzane uchwałami dotyczyły wprowadzenia nowych 
zadań i projektów wieloletnich, zmianą kwot na ich realizację i związaną z tym zmianą limitów zobowiązań oraz zmiany okresu realizacji 
i harmonogramu finansowej realizacji w poszczególnych latach. Odrębną część uchwały stanowi wieloletnia prognoza finansowa, która 
obrazuje sytuację finansową gminy w latach przyszłych. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, w trakcie roku Burmistrz wydał  
12 zarządzeń zmieniających uchwałę w tym zakresie.      
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Wykaz ważniejszych uchwał z lat wcześniejszych (sprzed 2021 roku) 
realizowanych w 2021 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 

Lp. 
Numer 

uchwały/ 
uchwał 

Tytuł uchwały 
– w sprawie 

Data podjęcia 
uchwały 

Realizacja uchwały - opis działań, 
środków, rezultatów itp. w 2021 roku 

1 2 3 4 5 

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

19.12.2007 r. Koszty utrzymania i obsługi cmentarzy komunalnych  
w Palowicach i Szczejkowicach zamknęły się kwotą 
320.785,00 zł. Dokonywano cięć pielęgnacyjnych, 
renowacji krzyży cmentarnych. Prowadzono inne prace 
remontowo-utrzymaniowe. W 2021 roku odbyły się  
33 pochówki na cmentarzu w Szczejkowicach i 17  
w Palowicach. 

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

27.06.2008 r. W roku 2021 ZDiSK z tytułu opłat za zajęcie pasa 
drogowego wypracował dochody w kwocie 12.125,96 zł. 

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

27.03.2009 r. Na podstawie § 8 ww. uchwały w roku 2021 Burmistrz 
przyznał nagrody za całokształt pracy dydaktyczno- 
wychowawczej nauczycielom oraz dyrektorom jednostek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 

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

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

5. XLII/514/09 określenia wysokości sumy, do której 
burmistrz może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania przekraczające rok budżetowy 

27.11.2009 r. Uchwała określa kwotę 3.000.000,00 zł jako kwotę, do 
której każdorazowo Burmistrz może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy.  

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

8.01.2010 r. Na podstawie uchwały Burmistrz Gminy i Miasta zawiera 
lokaty w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą 
obsługę budżetu. Wolne w danym okresie czasu środki 
budżetowe podlegały lokowaniu na okresy do 2 miesięcy. 
W 2021 roku zawierano terminowe lokaty bankowe 
wykorzystując najwyższe oprocentowanie oferowane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

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

28.05.2010 r. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu, zakres 
jaki powinny obejmować objaśnienia oraz rodzaj 
materiałów informacyjnych. Ustala także terminy prac nad 
projektem po przedłożeniu projektu Radzie Miejskiej. 
Uregulowania wynikające z uchwały corocznie 
stosowane są przy opracowywaniu projektu budżetu oraz 
przy pracach nad projektem.    
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8. L/580/10 określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za  
I półrocze, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz 
o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury za  
I półrocze 

28.05.2010 r. Uchwała reguluje sposób przygotowania informacji 
o przebiegu realizacji w I półroczu budżetu, wieloletniej 
prognozy finansowej oraz planów finansowych 
samorządowych jednostek kultury. Określa zakres 
informacji jaki powinien być przedstawiony do oceny 
stopnia realizacji budżetu i tym samym do oceny sytuacji 
gminy oraz szans i ewentualnych zagrożeń. Informacja 
przygotowana zgodnie z zapisami uchwały corocznie 
przygotowywana jest w terminie do 31 sierpnia. 

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

28.05.2010 r. Przyjęte uchwałą studium jako dokument o charakterze 
strategicznym, kreującym politykę planistyczną Gminy, 
stanowi podstawę do opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym 
opracowywanych w 2021 roku. 

10. X/111/11   zwolnień od podatku od nieruchomości 22.06.2011 r. Na podstawie niniejszej uchwały zwolnieniu od podatku 
od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części 
zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej  
w okresie jej wykonywania, z wyjątkiem powierzchni 
zajętych na działalność gospodarczą; grunty oznaczone 
w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej; grunty, 
budynki lub ich części zajęte na potrzeby bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, za wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; grunty, budynki 
lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie 
oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej  
i sportu pod warunkiem, że działalność ta jest ogólnie 
dostępna i bezpłatna, za wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, budynki, 
budowle i grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 
W roku 2021 udzielano zwolnień na mocy niniejszej 
uchwały. 

11. XXIV/278/12 lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

14.09.2012 r. Koszty utrzymania targowisk w dzielnicy Czerwionka  
i Leszczyny zamknęły się kwotą 401.172,10 zł, a dochody 
całkowite kwotą 69.193,50 zł. Zakres działań: obsługa 
handlujących, pobieranie opłat, bieżące utrzymanie. 
Udostępniano halę targową w dzielnicy Czerwionka do 
organizacji imprez gminnych. Na jej podstawie dokonano 
przeglądu pasm świetlnych, sprzętu gaśniczego  
i podgrzewaczy. 

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

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

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

1.02.2013 r. Uchwała określająca zasady przyznawania i obliczania 
diet wypłacanych co miesiąc radnym. Na tej podstawie 
wypłacano diety radnym w 2021 r. 

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

13.12.2013 r. Zmiana uchwały ustalająca dietę dla radnych pełniących 
funkcję przedstawiciela gminy w związkach 
międzygminnych. Na jej podstawie w 2021r. przyznawano 
diety tym radnym. 

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

1.02.2013 r. Uchwała określająca zasady obliczania diet dla organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Na tej 
podstawie wypłacano diety w 2021 r. 
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16. XLII/550/14 wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki 

28.03.2014 r. Podjęta przez Radę Miejską uchwała o wyodrębnieniu w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
obowiązuje na kolejne lata. Na jej podstawie ustalana jest 
wysokość środków funduszu sołeckiego dla 
poszczególnych sołectw i przekazywane są informacje  
o jego wysokości sołtysom. Następnie w oparciu 
o prawidłowo złożone przez sołtysów wnioski sołectw 
wskazujące przedsięwzięcia, w projekcie budżetu  
a następnie budżecie na następny rok zabezpieczane są 
środki na ich realizacje. W roku 2020 wpłynęły wnioski od 
wszystkich 6-ciu sołectw i zgodnie z tym w budżecie na 
2021 r. została ujęta kwota 255.210,00 zł funduszu 
sołeckiego. 

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

28.03.2014 r. W roku 2021 MOSiR wydał 32 karnety dla osób 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uprawniających do 
bezpłatnego korzystania z krytej pływalni i kąpieliska  
(§ 5 ust. 3 pkt 3 uchwały). 

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

8.05.2015 r. 
(tj. 28.09.2018r.) 

Realizując zapisy uchwały ZDiSK realizuje działania 
statutowe poprzez Służbę Utrzymania Czystości. Na 
bieżąco usuwane są śmieci z terenów gminnych oraz 
dzikie wysypiska. Prowadzona jest „Akcja Zima”, zarówno 
w obrębie pasa drogowego dróg gminnych jak i innych 
terenów objętych utrzymaniem. Opróżniane są kosze na 
śmieci. Na terenie bazy ZDiSK prowadzona jest 
segregacja odpadów, a ścieki na bieżąco wywożone są 
na teren PWiK Sp. z o.o. W kwietniu i październiku 
przeprowadzana jest akcja deratyzacyjna. Jednostka 
zapewnia (na wniosek) pojemniki na odpady i kabiny WC 
dla obsługi imprez na swoich terenach i innych na terenie 
Gminy. W ramach regulaminu obsługiwany jest PSZOK. 
W roku 2021 z terenu PSZOK na teren RIPOK  
w Knurowie przekazano między innymi: 64,96 t zużytych 
opon, 754,04 t gruzu betonowego, 1247,9 gruzu 
ceglanego z rozbiórek, 112,06 t papy, 11,92 t szkła,  
17,24 t tekstyliów, 1236,08 t odpadów ulegających 
biodegradacji, 374,46 t odpadów wielkogabarytowych. 

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

26.06.2015 r. W przedmiocie projektów prawa miejscowego 
przeprowadza się konsultacje w celu poznania opinii 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

20. XII/164/15 opłaty targowej 23.10.2015 r. ZDiSK pobiera opłaty targowe zgodnie z zapisami 
uchwały. Dochody łączne w roku 2021 nie wystąpiły ze 
względu na zapisy Dz. U z 2021 poz. 2095 – 
zapobieganie i zwalczanie COVID-19 

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

29.01.2016 r. W 2021 roku Burmistrz Gminy i Miasta przyznał  
22 doroczne nagrody w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 
r. na kwotę całkowitą 25 600,00 zł 

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

22.04.2016 r. W 2021 roku z powodu pandemii nie przyznano nagród 
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23. XXXIII/366/17 inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego 

24.02.2017 r. Na podstawie niniejszej uchwały w 2021 roku na terenie 
miejscowości: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, 
Stanowice, Szczejkowice, Czerwionka, Czuchów, 
Dębieńsko i Leszczyny zarządzono oraz przeprowadzono 
pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.  

24. XXXIII/369/17  
 
 
 
 
 
oraz 
XXXV/392/17 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, 
uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina  
i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny 

24.02.2017 r. 
 
 
 
 
 
 

28.04.2017 r. 

Uchwały określają kryteria brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym odpowiednio do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na 
rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę 
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

25. 
 

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

24.03.2017 r. Uchwała zrealizowana. 

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

28.04.2017 r. ZDiSK dokonuje wymiany i uzupełnień tzw. nawierzchni 
bezpiecznych, napraw elementów urządzeń 
zabawowych, itp. 
 

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

23.06.2017 r. W 2021 roku zgodnie z procedurą określoną w uchwale 
zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej zadanie 
publiczne pn.: Leszczyniada III edycja – gminny dzień 
sportu. Całkowity koszt 10 000,00 zł, w tym środki 
budżetowe 9 700 zł.  

28. XL/448/17 określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości stypendiów sportowych, nagród 
i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe 

29.09.2017 r. W 2021 roku zgodnie z zasadami i trybem określonym  
w uchwale, Burmistrz Gminy i Miasta przyznał za wybitne, 
wysokie wyniki sportowe 8 stypendiów na ogólna kwotę 
28 000,00 zł oraz  9 nagród jednorazowych na łączną 
kwotę 6 850,00 zł.  

29. XL/449/17 szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty płatności należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie 
i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej 
jednostkom organizacyjnym, a także 
wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną 

29.09.2017 r. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, 
do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 
podatkowej, przypadające jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą 
być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana 
na raty, na zasadach określonych w tej uchwale. Zgodnie 
z uchwałą do umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty, spłat należności których dotyczy uchwała 
uprawniony jest Burmistrz Gminy i Miasta w zakresie 
należności pobieranych przez Urząd Gminy i Miasta, 
kierownik jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego 
w zakresie należności pobieranych przez te jednostki, 
dyrektor samorządowej instytucji kultury w zakresie 
należności pobieranych przez te jednostki. Uchwała 
została uchylona uchwałą Nr XXIX/330/21 z dnia  
29 stycznia 2021 r.  

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach.  
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31. XL/451/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ligonia w 
Książenicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Stanisława Ligonia w 
Książenicach 

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach.  

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.  

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej w Stanowicach.  

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  
w Szczejkowicach. 

35. XL/455/17 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Władysława 
Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego w Czerwionce-
Leszczynach 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Stanisława Moniuszki  
w Czerwionce-Leszczynach.  

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

29.09.2017 r. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku.  

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

29.12.2017 r. W roku 2021 z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny została udzielona dotacja podmiotowa 
Prywatnemu Niepublicznemu Przedszkolu „Karolinka” 
oraz Chrześcijańskiemu Przedszkolu „Genesis”  
w Czerwionce-Leszczynach.  

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

23.03.2018 r. Uchwała reguluje wymiar bezpłatnych zajęć  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, a także 
wysokość opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Uchwała w trakcie 
realizacji. 

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

23.03.2018 r. Zastosowanie przepisów uchwały znalazło 
odzwierciedlenie w projektach organizacyjnych jednostek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, jako jeden  
z elementów weryfikacji poprawności danych arkuszy.  

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

20.04.2018 r. Żaden mieszkaniec w 2021 roku nie skorzystał z tej formy 
pomocy. 

46. LI/563/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

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

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

29.06.2018 r. Na mocy uchwały ograniczono sprzedaż napojów 
alkoholowych w dzielnicy Leszczyny Osiedle między 
godziną 23.00 a 6.00. Uchwała jest realizowana na 
bieżąco. 
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48. LII/575/18 przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy i szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

12.07.2018 r. Uchwała reguluje wysokość stawek dodatku: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Na jej podstawie 
Burmistrz ustala dodatki dla dyrektorów, a dyrektor 
jednostki organizacyjnej przyznaje nauczycielom dodatki 
do wynagrodzenia oraz ustala wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

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

28.09.2018 r. Osobom i rodzinom, których dochody przekraczają 
wysokość umożliwiającą uzyskanie bezzwrotnej pomocy 
społecznej, może być przyznana w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, pomoc pieniężna lub  
w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości 
świadczenia. Uchwała w trakcie realizacji. W 2021r. nikt 
nie skorzystał z tej formy pomocy. 

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

16.10.2018 r. Uchwałę podjęto w celu wykonania postanowień art. 12 
ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na jej podstawie 
wydawane są koncesje na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Dane statystyczne w tym zakresie posiada 
Wydział Spraw Społecznych. Uchwała jest realizowana 
na bieżąco. 

51. LVI/618/18 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Żory dotyczącego zasad 
prowadzenia Pozaszkolnego Punktu 
Katechetycznego przy parafii ewangelicko-
augsburskiej w Żorach 

16.10.2018 r. Na podstawie ww. uchwały zawarte zostało porozumienie 
nr ED.031.10.2018 z dnia 23.11.2018 r. pomiędzy 
Prezydentem Miasta Żory i Burmistrzem Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, w sprawie powierzenia miastu 
Żory przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. W roku szkolnym 2020/2021 nauką religii 
na postawie ww. porozumienia objęty był 1 uczeń.  

52. III/35/18 określenia zasad zwrotu wydatków  
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem ”Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

13.12.2018 r. Określono wysokość kryterium dochodowego 
pozwalające na odstąpienie od żądania zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin.  
Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 11 osób. 

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

13.12.2018 r. W 2021 roku w imieniu gminy porozumienie w sprawie 
powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu 
zbiorowego w przewozach pasażerskich dla linii 
komunikacyjnych 194 i 195 zawarł Międzygminny 
Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. 

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

18.10.2019 r. W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przydzielono 
dotacje dla 16 klubów sportowych na łączną kwotę  
450 000,00 zł. 

55. XXI/226/20 określenia średniej ceny jednostkowej 
paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-
Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021 

26.06.2020 r. Uchwała podjęta po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku 
publicznego. Średnia cena paliw została ustalona na 
podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od 
dystrybutorów paliw, tj. stacji benzynowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (stan na dzień 8.06.2020r.). 
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56. XXVI/294/20 stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowej na 2021 rok 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach 

11.12.2020 r. Uchwała dotyczyła ustalenia trzech stawek dotacji 
przedmiotowej dla ZGM: dopłaty do utrzymania 
i remontów zasobów mieszkaniowych, dopłaty  
do utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności 
publicznej oraz dopłaty do zaliczek na fundusz 
remontowy (udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych). Ustalone stawki obowiązywały  
od 1 stycznia 2021 roku. 

57. XXVI/295/20 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących od dnia  
1 stycznia 2021 r.  

11.12.2020 r. Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek 
podatku od nieruchomości, obowiązujących od 1 stycznia 
2021r. do 31 grudnia 2021 r. 

58. XXVI/296/20 określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2021 r. 

11.12.2020 r. Postanowieniami uchwały ustalono wysokość stawek 
podatku od środków transportowych, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. 

59. XXVI/304/20 niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 

11.12.2020 r. Uchwała dotyczy niedochodzenia należności  
o charakterze cywilnoprawnym jeżeli jej kwota jest równa 
świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego 
świadczenia. W 2021 roku zastosowano uchwałę  
w zakresie 2 podmiotów na kwotę łączną należności 
2.133,26 zł.  

60. XXVI/309/20 uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021r. 

11.12.2020 r. 
 

W 2021 roku realizowano Program Współpracy.  
7 organizacji pozarządowych realizowało zadania 
publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu  
o dotacje. Zawarto 11 umów dotacyjnych na łączną kwotę 
715 065,28 zł. 
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