
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY LESZCZYNY-OSIEDLE kadencji  

2000-2004. 
 
Cztery lata temu w czerwcu 2000 w Gimnazjum Nr 2 odbyły się wybory do Rady 
Dzielnicy gdzie wybierano w wyborach ustępującą obecnie radę, a której miałem 
mandat przewodniczącego. 
Wybór Rady Dzielnicy to akceptacja lokalnego społeczeństwa. Dzielnica jest 
jednostką pomocniczą Gminy i Miasta. Dzielnica Leszczyny Osiedle obejmuje 
terytorium  
o powierzchni 150 ha, na której zamieszkuje około 12 tyś. Mieszkańców. Organizację  
i zakres działania dzielnicy określa statut dzielnicy opracowany w oparciu o Uchwałę 
Nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 30 czerwca 
2004r. W sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym oraz Uchwałę Nr 
XXIII/178/04 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dn. 3 września 2004r.  
W sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych oraz rozstrzygnięcia 
nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0911/385/R/04 z dnia 19 sierpnia 2004r. . 
Do zakresu działania dzielnicy naleŜą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,  
a takŜe powierzone jej przez Radę Miejską słuŜące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb  
i poprawie warunków Ŝycia mieszkańców. 
Zmiany mogą wymusić tylko silni. 
„JeŜeli sami czegoś zbiorowym wysiłkiem nie stworzymy to będziemy Ŝyć byle jak.” 
Stając na starcie w 2000r. Swojej pracy członkowie Rady Dzielnicy stanęli przed 
dylematem zbudowania prognozy działania na lata 2000-2004, zdając sobie sprawę  
z  tego, Ŝe prognozowanie jest sprawą bardzo trudną. Dlaczego? Bo przyszłość jest 
nieprzewidywalna. 
Wypracowaliśmy cele do jakich będziemy dąŜyć w ciągu całej 4-letniej kadencji. 
Znaliśmy w przybliŜeniu środki jakie będą do dyspozycji Rady Dzielnicy. 
Dopracowaliśmy się zasad rządzącymi rozdysponowaniem tych środków. Były ich 
cztery: 
Zasada dodatkowości - dziedziny współinwestowane mają tylko uzupełniać środki 
finansowe a nie zastępować je. 
Zasada koncentracji - wszystkim po trochu nie realizuje celu. 
Zasada partnerstwa - uzgodnienia ze środowiskami, w których ta pomoc ma 
działać, konsultacje z mieszkańcami. 
Zasada programowania - determinacja dochodzenia do celu, tzn. Znać i mieć wiedzę 
oczekiwaniach mieszkańców. 
Zadania zrealizowane w kadencji 2000-2004 
Rok 2000 lipiec, sierpień, wrzesień 
- monitoring zadań zaplanowanych przez poprzednią Radę. 
- ul. Konopnickiej - chodnik i parking dla samochodów. 



Rok 2001 70 tys. zł 
- ul. Broniewskiego- parking i chodnik wzdłuŜ całego ogrodzenia przy Szkole 
   Podstawowej Nr 3. 
- ul. Ligonia- wykonanie chodnika z kostki brukowej od wjazdu z okolic poczty do  
   ul. Konopnickiej. 
- Dotacja 5 tys. zł dla G-2 na inwestycję przystosowania poddasza szkoły na      
   pracownię plastyczną. 
- Dotacja 3 tys. zł dla SP-3 na renowację ogrodzenia szkoły od strony  
   ul. Broniewskiego. 
- Dotacja 5 tys. zł dla KS PIAST Leszczyny na zakup kosiarki spalinowej oraz strojów 
   dla druŜyny trampkarzy. 
- Dotacja 2 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych do zakupu komputera. 
- Wykonanie dokumentacji pod planowane inwestycje na rok 2002 - 3 tys. zł. 
Rok 2002 70 tyś. zł 
- Wykonanie chodnika ul. Ligonia od Banku Spółdzielczego do skrzyŜowania  
   z ul.Konopnickiej. 
- Wykonanie nawierzchni chodnika na ul. Broniewskiego przy byłym pawilonie    
   „Biedronka”. 
- Wykonanie chodnika od wjazdu na pocztę do skrzyŜowania ul. Ligonia  
   z ul. Morcinka. 
- Wykonanie chodnika przy ul. Morcinka od kiosku „Ruch” do ul. Dworcowej. 
- Wykonanie dokumentacji pod planowane inwestycje na rok 2003 - 3 tys. zł. 
- W tym roku oddano takŜe chodnik z kostki brukowej od targowiska do siedziby 
   ZGK i M wzdłuŜ działek. Była to inwestycja ze środków Miasta i Gminy     
   Czerwionka-Leszczyny. 
- Dotacja do G-2 5 tys. zł na przystosowanie poddasza szkoły na pracownię plastyczni 
- Dotacja do SP-3 3 tys. zł na zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowej. 
- Dotacja do KS PIAST Leszczyny 5 tyś. zł. na zakup krzeseł do planowanej 
   przebudowy trybun,  które były w opłakanym stanie 
 
Rok 2003  80 tys. zł 
- wykonanie chodnika na ul. Ligonia od skrzyŜowania ul. Konopnickiej do 
     budynku byłego przedszkola nr 2 a obecnie siedziby ZGK i M 
- wykonanie parkingu przy ulicy Morcinka pomiędzy budynkami nr      nr 
- Remont pomieszczeń Rady Dzielnicy. Wymiana okien na plastikowe, remont 
     węzła sanitarnego WC, malowanie pomieszczeń, wykładzina w pierwszy   
     pomieszczeniu oraz podłoga z paneli w drugim pomieszczeniu Plac Matejki 2 
- Dotacja do Sp-3 na zakup pomocy do zajęć z wychowania fizycznego 3 tys. z 
- Dotacja do KS PIAST Leszczyny na zakup sprzętu nagłaśniającego, kolumny,  
     wzmacniacz, mikrofon. 5 tys zł. 
- Wykonanie dokumentacji pod planowane inwestycje na rok 2004 r. 3 tys, zl. 
 



1. W tym roku zostanie przeprowadzony remont kapitalny przechodni rejonowej 
Nr 1. Przebudowa, kominów szybu wind, podjazdu dla niepełnosprawnych, 
wymiana  okien, instalacji elektrycznej, kanalizacji, elewacji budynku. 

2. Zostaje zakończona inwestycja kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków    
       jednorodzinnych przy pomniku ul. Brzozowa-sportowa. Trwała dwa lata 2002-    
       2003 r. 
3. Remont budynku szkoły i ocieplenie malowanie elewacji SP- 3. 
4. Wymiana w dwóch salach okien w G-2 
5. drobne remonty placówek przedszkolnych. 

Rok 2004    80 tys. zł 

- Wykonanie chodnika przy ul. Ligonia od ZGK i M do ul. Pojdy. 
- Chodnik przy ul. Konopnickiej. 
- Chodnik przy ul. Broniewskiego od przystanku autobusowego do pomnika. 
- Chodnika na placu Matejki dojście do G-2. 
- Chodnik przy dojściu do przechodni rejonowej nr 1 i wzdłuŜ apteki do zakładu      
      optycznego. 
- Dotacja G-2. 5 tys zł. 
- Dotacja SP-3 3 tys.zł 
- Dotacja dla Piasta Leszczyny na zakup samobieŜnej kosiarki czterokołowej  
      5 tys zł. 
- Wykonanie chodnika od budynku przy ul. do ul. Ks. Pojdy. 
 
1. Wymiana nitki  wodociągowej od ul. Ks. Pojdy Dom Kultury do przez PW i K    
      Czerwionka-Leszczyny. 
2. Wykonanie chodnika przy ul. Ligonia od domu kultury do ul. Konopnickiej      
     inwestycja realizowana przez Urząd Miasta i Gminy. 
3. Wymiana nawierzchni na osiedlu domów jednorodzinnych ul. Brzozowa. 
4. Dokumentacja ul. Rybnickiej-boczna 
5. Koncepcja zmiany organizacji ruchu dla komunikacji na terenie dzielnicy osiedle. 
6. Czyszczenie Rowów melioracyjnych oraz naprawa uszkodzonych ciągów 
drenarskich. 
Przez Rejonowy Związek spółek wodnych w Czerwionce-Leszczynach. 
Rok   2001    14.321,77           wokół działek Krokus do ks. Pojdy 
Rok   2002      6.903,45            ul. Daszyńskiego do ul. Rybickiej 
Rok   2003      2.930,20           od 
Rok   2004      4.800,00           rowy melioracyjne wokół stawu koło działek za        
                                                 garaŜami. 
 
Na wyŜej wymienione kwoty składają się dotacje  
1)  Składki członkowskie  
2)  UG i M Czerwionka-Leszczyny 
3) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  
4) Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami  

     i Rolnictwa. 



W swoich działaniach Rada Dzielnicy zajmowała się: 
- Tematyką wspólnot mieszkaniowych-zebrania członków wspólnot. 
- Bezpieczeństwem na terenie dzielnicy. 
- Warunkami umów o dostawę wody i opłat za róŜnicę wynikającą pomiędzy 
      odczytami z liczników głównych a licznikami u odbiorcy. 
- Składaniem wniosków o wycinkę drzew, które zagraŜały kanalizacji deszczowej 
      uszkadzały elewację budynków, zagraŜały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
- Pomoc prawna- Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 
- ustawa o własności lokali. 
- Prawa budowlanego 
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
- Uchwała Rady Miasta i gminy o sprzedaŜy lokali mieszkalnych 
- Prawo lokalowe. 
- Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych   PROPOZYCJE NA LATA 2005-2008 
1. Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum dzielnicy leszczyny. 
2. Sala gimnastyczna w G-2 w leszczynach. 
3. Dokumentacja techniczna i realizacja budynków pod mieszkania socjalna. 
4. Budowa zaplecza dla Ks. Piast leszczyny. 
5. Zadania drogowe na ul. Ligonia, Brzozowej, Rybnicka-boczna, Sienkiewicza. 
6. Koncepcje zmiany organizacji ruchu dla komunikacji zbiorowej na terenie 
     dzielnicy Leszczyny-osiedle. 
7. Zagospodarowanie i modernizacja centrum dzielnicy skwer przy ul. Ligonia 
     skrzyŜowanie z ul. Morcinka. 
8. Ścisła współpraca Rady dzielnicy z wspólnotami mieszkaniowymi w celu 
     połączenia wysiłków na zagospodarowanie terenów wokół tych wspólnot. 
9. Wytyczenie miejsc w planie zagospodarowania przestrzennego na budowę gara: 
     dla posiadaczy samochodów osobowych. 
10.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie dzielnicy przy ścisłej współpracy  
     z organami Policji, StraŜy Miejskiej. 
 
JeŜeli chcemy walczyć z uzaleŜnieniami od narkotyków i alkoholu i przeciwdziałać 
agresji naleŜy wzmóc współpracę wszystkich organizacji powołanych do ich 
zwalczania, rodzina, szkoła, kościół, policja, straŜ miejska, poradnia 
psychologiczna, stowarzyszenie przeciwdziałające uzaleŜnieniom. 
 
                                                               Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 
                                                                                    (-)Andrzej Jarmundowicz

 


