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    Gmina Lyski położona jest w południowo-zachodniej 
części województwa śląskiego w powiecie rybnickim 
w sąsiedztwie dużych miast – Rybnika i Raciborza.  
W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Adamowice, Bogu-
nice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, 
Sumina, Zwonowice, Żytna. Gminę zamieszkuje blisko 
10 tys. mieszkańców. 
    Położenie na terenie parku krajobrazowego „Cyster-

skie Kompozycje Krajo-
brazowe Rud Wiel-

kich” korzystnie 
wyróżniają 

Gminę

    Powiat Rybnicki leży w południowo-zachodniej części województwa 
śląskiego. Liczy około 75 tyś mieszkańców.  Został utworzony 1 stycznia 
1999 r. na mocy reformy administracyjnej. 

W jego obrębie znajduje się 5 gmin: 
- Czerwionka-Leszczyny,

- Gaszowice, 
- Jejkowice, 

- Lyski, 
- Świerklany.  

Powiat Rybnicki

Lyski na mapie Górnego Śląska. Krajobraz rolniczy, 
lasy, ostoje zwierząt, wiekowe drzewa, zespoły stawów 
tworzą niepowtarzalny klimat. Gmina Lyski należy do 
najczystszych gmin w województwie śląskim, świadczy  
o tym jej bogactwo fauny i flory. 
    Rozbudowana infrastruktura edukacyjna gwarantuje 
optymalne warunki pracy dla uczniów i nauczycieli. Naj-
większą inwestycją w dziedzinie edukacji ostatnich lat 
jest budowa szkoły podstawowej w Zwonowicach oraz 
kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012”.
    Na terenie Gminy Lyski odbywa się corocznie wiele 
cyklicznych imprez takich jak rozgrywki piłkarskie, za-
wody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Lyski, zawody 
strażacko-pożarnicze czy dożynki. Jedną z ważniejszych 
imprez w gminie jest organizowany od 10 lat festiwal 
rockowy pod nazwą „Magia Rocka”.
    Gmina Lyski w sposób wyjątkowy podchodzi do eko-
logii stawiając ją jako priorytet, w tym celu od wielu 
lat działa wielopłaszczyznowo w zakresie ochrony śro-
dowiska. W 2010r. Gmina Lyski otrzymała tytuł „Zielo-
na Gmina 2010”, zaś w roku 2011 tytuł Euro – Gmina  
w kategorii Lider Ekologii. Wśród mieszkańców prowa-
dzone są akcje edukacyjne, mogą oni również skorzystać 
z dopłat do różnego typu działań proekologicznych. 
Wiele budynków użyteczności publicznej zostało pod-
danych termomodernizacji. Ciągle rozbudowywana jest 
sieć kanalizacji sanitarnej. Wszystkie te działania pro-
wadzą do poprawy komfortu życia na naszym obszarze  
i pozwalają na zachowanie stanu środowiska naturalne-
go dla przyszłych pokoleń. 

    Najstarsze wzmianki o ziemiach obecnego po-
wiatu pochodzą z XIII wieku, gdy gospodarkę 
na tych ziemiach prowadził zakon cystersów.  
Obszar powiatu mimo, iż położony w rejonie 
eksploatacji górniczej, nie jest pozbawiony 
walorów przyrodniczych i turystycznych. Boga-
ta oferta kulturalna i edukacyjna regionu stała 
się magnesem przyciągającym coraz więcej 

młodych ludzi. Znajdują się tu szlaki rowerowe 
łączące drewniane kościółki z XVI-XVIII wieku, 

zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki 
przyrody. Część gmin powiatu leży w obrębie Par-

ku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajo-
brazowe Rud Wielkich.

Lyski
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    Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest 
w powiecie rybnickim w południowo-zachodniej części 
województwa śląskiego. Zamieszkuje ją około 42 tys. 
osób.
    Miejscowość łączy w sobie typowo miejski charakter 
dzielnic z dużymi walorami przyrodniczymi i rekreacyj-
nymi sołectw . Z jednej strony potencjał gospodarczy  
i spore rezerwy inwestycyjne, z drugiej - przyjazne dla 
człowieka środowisko.

Miasto tworzą cztery dzielnice:
Czerwionka,
Leszczyny,
Czuchów,
Dębieńsko.

Gmina obejmuje ponadto sześć sołectw:
Bełk,
Książenice,
Przegędzę,
Palowice,
Stanowice,
Szczejkowice.

    Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny należy 
do jej najsilniejszych atutów i znacząco podnosi jej tury-
styczne i rekreacyjne walory. Na uwagę zasługują także 
zachowane tu wartości przyrodnicze.
    W ostatnich latach   rozwinęła się także turystyka ro-
werowa oraz nordic walking. Było to możliwe dzięki 
wytyczeniu sieci ścieżek rowerowych, przebiegających 
przez najbardziej malownicze zakątki gminy. Turystyce 

    Gmina Gaszowice powstała w 1973 r. W jej skład wchodzi 5 sołectw: Gaszowice, Szczerbice, Piece, Czernica  
i Łuków Śląski. W 2012 roku liczba mieszkańców gminy przekroczyła 9150 osób. Powierzchnia gminy to 1958 ha, 
co stanowi 9% powierzchni powiatu Rybnickiego. Gmina graniczy: od zachodu i północy z gminą Lyski, od wschodu 
z gminą Jejkowice natomiast od południa z Miastem Rydułtowy (powiat wodzisławski) i Miastem Rybnik.

Gaszowice

Czerwionka-Leszczyny
pieszej sprzyjają przebiegające przez obszar gminy trzy 
szlaki turystyczne: Początków Hutnictwa, Stulecia Tury-
styki oraz Historii Górnictwa Górnośląskiego. Wędrując 
po nich można lepiej poznać także historię tej ziemi, 
gdyż zarówno szlaki turystyczne jak i ścieżki rowerowe 
prowadzą do wielu zabytków. Obiekty te reprezentują 
architekturę sakralną, dworską, architekturę patronac-
kiego osiedla robotniczego oraz architekturę 
obiektów różnych dziedzin techniki.
    Każdego roku na terenie Czer-
wionki-Leszczyn organizo-
wane są liczne imprezy 
artystyczne, kulturalne  
i sportowe, jak np. 
przegląd piosenki 
dziecięcej „Śląskie 
śpiewanie”, festi-
wal tańca, festi-
wal piosenki, 
Międzynarodo-
wy Konkurs Po-
etycki „O Złote 
Cygaro Wilhel-
ma” oraz Fe-
stiwal Muzyki 
Niemechanicz-
nej „Around 
The Rock”.

wyjątkowo atrakcyjnym miejscem osiedlania się ludzi, 
którzy osiągnęli finansowy sukces, szukają ciszy z dala 
od zgiełku wielkich miast a jednocześnie chcą korzystać 
z ich dobrodziejstw.

    Pomimo tego, że Gaszowice są gminą wiejską, miesz-
kańcy gminy w większości nie zajmują się rolnictwem, 
a pracują w przemyśle górniczym i usługach na tere-
nie ościennych miast. Atutem położenia  Gminy Ga-
szowice jest łatwy dostęp do wszelkich usług jakie 
dają miasta. Tereny Gminy Gaszowice są obecnie 

Na terenie gminy działają funkcjonują następujące pla-
cówki i instytucje:
     
     3 Szkoły Podstawowe,
     2 Przedszkola,
     Gimnazjum,
     3 kościoły rzymsko-katolickie,
     4 kluby sportowe,
     4 jednostki OSP,
     2 Ośrodki Kultury,
     2 Ośrodki Zdrowia,
     Biblioteka Gminna.



Powiat Rybnicki w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, Gmi-
ną Gaszowice oraz Gminą Lyski realizował projekt pn. „e-Administracja w Powie-
cie Rybnickim” w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 
2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowano od 2007 roku, z czego prace wdrożeniowe rozpoczęły się  
w październiku 2012r., a ostatnie odbiory zakończono w sierpniu 2013 r.
 





W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu obsługi wdrożone-
go systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla 6 administratorów, 80 li-
derów i 263 użytkowników.  Projekt  gwarantował także szkolenia certyfikowane 

oraz szkolenie mające na celu zaznajomienie z problematyką ochrony informacji 
w świetle ustawy o ochronie danych osobowych oraz przygotować wyznaczone 
osoby do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”, którego wartość wynosi 
4.079.982,66 zł otrzymał dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych  tj. 
3.393.406,30 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny 
do projektu pokryli partnerzy proporcjonalnie do uzyskanych korzyści.



Bezpośrednim celem projek-
tu jest udostępnienie usług 
świadczonych drogą elektro-
niczną przez zaangażowane 
w projekt Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego oraz 
ich jednostki organizacyjne 
interesantom, przedsiębior-
com oraz lokalnym społecz-
nościom na poziomie Po-
wiatu Rybnickiego poprzez 
bezpieczną platformę elek-
troniczną, wspomagającą 
zarządzanie poszczególnymi 
urzędami. Stworzenie elek-
tronicznego systemu obiegu 
dokumentów (SEOD) pozwo-
li na wyrównanie szans w 
dostępie do infrastruktury 
społeczeństwa informacyj-
nego. Wdrożenie projektu 
spowoduje, że usługi pu-
bliczne świadczone drogą 
elektroniczną ulegną stan-

daryzacji. Podniesiona zostanie 
jakość usług publicznych, a co za 
tym idzie, poprawie ulegnie ja-
kość życia mieszkańców Powiatu. 
Dzięki realizacji projektu obni-
żone zostaną koszty świadczenia 
usług publicznych oraz polepszą 
się uwarunkowania dla rozpoczę-
cia i prowadzenia działalności go-
spodarczej





Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów  
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz-
czyny, Urzędzie Gminy Gaszowice oraz Urzędzie Gminy Lyski i ich wybranych jed-
nostkach organizacyjnych, a także systemu wspomagania obsługi interesantów 
(e-Urząd).  Działania uzupełniające projekt polegały na stworzeniu i wdrożeniu 
systemu informatycznego na poziomie ponadlokalnym z możliwością integracji w 
przyszłości z istniejącymi pokrewnymi systemami stworzonymi na poziomie kra-
jowym i regionalnym. W ramach projektu dostarczono platformę sprzętową, sys-
tem, pomieszczenia pełniące funkcję serwerowni oraz sieć LAN. W skład platfor-
my sprzętowej weszły spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa urządzenia 
teleinformatyczne, na których zostało zainstalowane oprogramowanie stworzone 
w ramach projektu oraz zestawy do podpisu elektronicznego. 



Dostarczony w ramach projektu 
system obejmuje:

- System Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów wraz z Systemem 
Przepływu Pracy,

- System Bezpieczeństwa (założe-
nia do polityki bezpieczeństwa, 
instrukcja zarządzania systemem 
informatycznym, ochrona antywi-
rusowa, konfiguracja firewall-i),

- e-Urząd – usługa realizowana 
w oparciu o outsourcing (ePUAP, 
SEKAP),

- BIP- system do zarządzania  
i prezentacji informacji w ramach 
Biuletynu Informacji Publicznej  
zintegrowany z SEOD poszcze-
gólnych urzędów,

- Systemy operacyjne, systemy 
baz danych i inne aplikacje sta-
nowiące podstawę i środowisko 
działania SEOD. 



Szanowni Państwo!
Nikt nie lubi kolejek w urzędach. Koncepcja elektronicznej admini-
stracji (e-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przed-
siębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem 
Internetu. Praktyki takie stają się coraz powszechniejsze w wielu 
krajach Unii Europejskiej. Chcąc ułatwić również mieszkańcom na-
szego Powiatu załatwianie spraw urzędowych za pomocą Internetu 
i sprawdzanie stanu załatwienia danej sprawy zrealizowaliśmy pro-
jekt „e-Administracji w Powiecie Rybnickim”. Oddajemy w Państwa 
ręce e-Urząd czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę  i mamy 
nadzieję, że będzie się on cieszył dużym powodzeniem, a zaoszczę-
dzony czas zostanie wykorzystany na Państwa pasje.




