
Protokół Nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 25 czerwca 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie  prowadziła  Przewodnicząca  Komisji  Radna  Jolanta  Szejka, 
która  powitała  wszystkich  zebranych  i  przedstawiła  następujący  porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja nt. przygotowań do Dożynek Powiatowych.
5. Informacja nt. warsztatów „Odnowa wsi jako metoda rozwoju obszarów wiejskich”.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok.

Sekretarz Gminy i Miasta Józef Zaskórski omówił projekty uchwał w sprawie:
- zmieniająca  uchwałę  Nr  XVII/185/07  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości  i  zasad pobierania 
opłaty targowej z późniejszymi zmianami,

- zasad przyznawania i  wysokości  diet  oraz zwrotu kosztów podróży radnym 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

Przewodnicząca  Komisji  zapytała  czy  są  prowadzone  nabory  na  stanowiska 
targowe. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  wyjaśnił, że chętnych jest wielu, jednak 
nie  wszyscy  zmieszczą  się  pod  zadaszeniem,  lecz  w  sumie  nie  powinno  być 
większych problemów. 

Następnie  Sekretarz  GiM wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad 
przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  został  przedstawiony  z  inicjatywy  Przewodniczącego 
Rady  Miejskiej.  Wyjaśnił  zasady  obliczania  diet  dla  poszczególnych  radnych  ze 
względu na zajmowane stanowiska w Radzie Miejskiej i w Komisjach Rady Miejskiej. 
Przedstawił kwotowo diety Radnych według przedstawianego projektu uchwały:
przewodniczący Rady - 1.987,00 zł
wiceprzewodniczący Rady - 1.325,00 zł
przewodniczący Komisji - 1.192,00 zł
wiceprzewodniczący Komisji - 1.007,00 zł



radny (członek 3 komisji) - 848,00 zł
radny (członek 2 komisji) - 795,00 zł
radny (członek 1 komisji) - 742,00 zł
radny (bez komisji) - 530,00 zł
Omówił konsekwencje nieusprawiedliwienia nieobecności na obradach sesji RM oraz 
na posiedzeniach Komisji RM.

Następnie Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego  Lucyna  Król 
poinformowała,  że na wniosek Klubu Radnych  Ruch Rozwoju  Gminy i  Autonomii 
Śląska wstępnie  przygotowano projekt  uchwały w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  dla  obszaru  Sołectwa  Palowic.  Do  w/w  uchwały  będzie 
musiała być przygotowana analiza zasadności, w której należy opisać zakres planu.

Pełnomocnik ds. PRiG  uzupełnił, że mamy do czynienia z terenami wiejskimi, do 
tego  są  potrzebne  podkłady  mapowe,  żeby  ewentualnie  wyłączenie  terenów  
z produkcji rolnej, co w tym przypadku jest istotne. 
Następnie  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały 
Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w  sprawie  Parku  Krajobrazowego  Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Poinformował,  że  Dyrektor  Broda  zaproponował  kompromisowe  rozwiązania. 
Wynikiem  korespondencji  było  spotkanie  w  Rudach,  po  czym  Dyrektor  wysunął 
prośbę,  żeby  ewentualnie  Rada  jeszcze  raz  chociażby  warunkowo  zaopiniowała 
uchwałę pozytywnie. Na dzisiaj  najistotniejsze jest to, że dla przygotowania planu 
ochrony Parku wyłączone będą strefy, jak we wcześniejszym projekcie. Uważa, że tą 
metodą większość interesów gminy jest w tym momencie zabezpieczonych.

Radny Marek Paluch w nawiązaniu do wspólnego posiedzenia Komisji, gdzie było 
opracowywane  studium  zagospodarowania  przestrzennego,  założono  hierarchię 
przystępowania do planu przestrzennego. Były tam ujęte przede wszystkim tereny 
inwestycyjne, węzły autostradowe, itp. W przygotowanym projekcie przystępuje się 
do zmiany planu zagospodarowania stricte nieruchomości rolnych na nieruchomości 
budowlane.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego wyjaśniła, że obejmuje to strefy 
usługowe, działalności gospodarczej. Plan musi być zgodny ze studium, nie może 
być sprzeczny z uwarunkowaniami.

Radny Marek Paluch zapytał, dlaczego akurat Palowice, czy tylko, dlatego, że Klub 
wskazał tą lokalizację.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego wyjaśniła, że patrząc na ustawę 
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  taką  uchwałę   
o przystąpieniu do zmiany planu może podjąć Rada bądź Burmistrz.  Jeżeli  Rada 
przedstawi taki wniosek wraz z uzasadnieniem i zostanie to uchwalone, wtedy taki 
plan  zostanie  stworzony.  Kolejność  wykonywania  planu  otrzymali  Radni  



w  analizie,  więc  jeżeli  Rada  przedstawi  wniosek  o  konieczności  zmiany  planu 
zagospodarowania przestrzennego, co jest uwarunkowane wymogami ustawowymi, 
które mówią o tym, w których miejscach należy w pierwszej kolejności przystąpić do 
zmiany planu zagospodarowania a drugie kryterium to ilość wniosków mieszkańców.

Radny  Marek  Paluch  stwierdził,  że  rozumie,  że  każdy  wniosek,  który  wyjdzie  
z innego Klubu Radnych i będzie uzasadniony, będzie również obejmowany pracami 
związanymi z tym, żeby przygotować projekt uchwały i załączniki.

Pełnomocnik ds. PRiG odpowiedział na pytanie Radnego Palucha cytując §33 ust. 
1 Statutu Gminy, który mówi,  że „Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu 
radnemu, komisjom powołanym przez Radę, Burmistrzowi, klubom radnych, a także 
sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic czy osiedli.”

Radny  Marek  Paluch  zapytał  czy  pozytywne  zaopiniowanie  wniosku  i  podjęcie 
uchwały,  przygotowanie  odpowiedniej  dokumentacji  skutkuje  przystąpieniem  do 
zmiany planu.

Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego  wyjaśniła,  że  zaopiniowanie 
takiego projektu uchwały skutkuje tym, że po tym należy dokonać analizy zasadności 
przystąpienia do tego planu oraz wyceny planu. Ważne jest to czy w budżecie są 
środki,  aby przystąpić  do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli 
będą  środki,  analiza  zasadności  będzie  pozytywna,  będzie  uzasadnienie,  wtedy 
uchwała  pojawi  się  w  porządku  sesji  i  będzie  podlegać  pod  głosowanie  Rady 
Miejskiej.  Jeżeli  Rada przyjmie taką uchwałę,  wtedy będzie się przystępowało do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Krystyna 
Jasiczek omówiła 7 projektów uchwał dotyczących projektów, do których przystąpi 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wyjaśniła, że projektodawcami są organizacje pozarządowe, które obejma naszych 
mieszkańców działaniami  edukacyjnymi  i  w związku z tym gmina jest  partnerem. 
Stąd  projekty  uchwał  na  sesję  RM.  Żadne  środki  przez  nasz  budżet  nie  będą 
przechodzić. 100% dofinansowania z Unii Europejskiej.

Radny Marek Paluch stwierdził, że uważa za dobre, że gmina chce być parterem 
w projektach. Dobrze, że gmina chce pomóc organizacjom pozarządowym.

Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony  Ludności  Adrian 
Strzelczyk poinformował, że w ramach projektu, pn: „Ochotnicze Straże Pożarne – 
droga ku nowoczesności” będą organizowane kursy pierwszej pomocy, sześć osób 



zostanie ratownikami medycznymi, oraz 6 kursów na prawo jazdy kategorii C, więc 
w tym przypadku nie będzie problemu, aby znaleźć ochotników. 

Radny Jan Pala zapytał czy jest znany termin otwarcia targowiska w Czerwionce.

Pełnomocnik ds. PRiG uważa, że pod koniec sierpnia br. Zakończenie robót nastąpi 
z końcem czerwca br.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawione projekty  uchwał  – 
głosowało 6 Radnych.

Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie:
1) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2012,
2) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

Radny Marek Paluch zapytał czy współpraca z Łotwą nadal trwa.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta wyjaśniła, że współpraca na pewien 
czas była wstrzymana, ponieważ urwał się kontakt z Dyrektor polskiej szkoły. Gmina 
otrzymała  zaproszenie  na  obchody  dni  miasta  a  w  rewanżu  we  wrześniu  do 
Czerwionki-Leszczyn  przyjedzie  delegacja  z  Łotwy  w  ramach  obchodów 50-lecia 
nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom. 

Ad.5
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji poinformowała o swoim wyjeździe 
na warsztaty „Odnowa wsi jako metoda rozwoju obszarów wiejskich”, które odbyły 
się  19  czerwca  br.  w  Częstochowie  okazji  10-lecia  odnowy wsi  w województwie 
śląskim.  Gościem  specjalnym  był  Wojewoda  Opolski,  który  jest  V-ce  Prezesem 
Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ad.6 
Poinformowała również o swoim udziale, wraz z Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy 
i  Miasta,  w  obchodach  X-lecia  Uniwersytetu  III  Wieku,  który  objął  patronat  nad 
utworzeniem Uniwersytetu III Wieku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, który 
był  organizowany  wspólnie  ze  Śląskim  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  w 
Częstochowie.

Ad.4
Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury Mariola  Czajkowska omówiła 
przygotowania  do  dożynek  powiatowych,  które  w tym  roku odbędą  się  w naszej 
gminie w Sołectwach Bełk i Palowice 26 sierpnia br. Dożynki rozpocznie msza św. 



w  Bełku  a  następnie  korowód  uda  się  do  Palowic,  gdzie  odbędzie  się  część 
plenerowa na terenie boiska LKS Orzeł Palowice. 

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że warto byłoby, aby Sołtysi z całej gminy brali 
udział w marszu korowodu.

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  podsumowała  X  Festiwal  Muzyki 
Niemechanicznej Around The Rock. Poinformowała, że ogłoszony został 
konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie koncertowe.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do wszystkich Sołtysów o pomoc w tworzeniu 
Uniwersytetu III Wieku.

Radny  Marek  Paluch  zapytał  czy  przedsiębiorcy,  którzy  handlują  na  targowisku 
będą mieli możliwość rezerwacji miejsca na cały rok z góry. 

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz wyjaśnił, że projekt 
ten nie może generować dochodu, więc nie mogą być pobierane opłaty. 

Radny Marek Paluch zapytał czy może być to realizowane bezpłatnie.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego stwierdziła, że początkowo była 
robiona wstępna ocena i wyliczenia ilości potrzebnych miejsc w zależności od pór 
roku,  od  świąt.  Sądzi,  że  wskaźniki  są  na  tyle  miarodajne,  że  nie  powinno  być 
problemu z brakiem miejsc.

Ad. 2
Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 21 maja 2012 r. został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 Radnych. 
 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska                   

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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