
Protokół Nr 19/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 23 października 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. Sprawy bieżące.

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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Alojzy Klasik omówił przebieg 
tras rowerowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Poinformował, że 
zlikwidowano problem związany z przerwaniem trasy żółtej przez bieg autostrady. 
Poinformował również Komisję o nowym przebiegu trasy zielonej oraz o zamiarze 
wydania  nowego  informatora  i  o  umieszczeniu  nowych  tablic  informacyjnych,  co 
planuje  się  zrobić  we  współpracy  z  Powiatem  Rybnickim  lub  Subregionem 
Zachodnim.

Ad. 3
Naczelnik Wydziału Rozwoju GiM Krystyna Jasiczek  omówiła projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze.
Wyjaśniła, że koszt pobytu osoby w ciągu jednej doby wynosi 400 zł.

Radny Marek Paluch zapytał czy gmina musi płacić.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił,  że jest to jedno z nielicznych 
miast, które przyjmuje osoby nie ze swojego terenu.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie:
1/ zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 

2012,
2/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Radny  Marek  Paluch  zapytał  czy  została  rozpatrzona  jego  prośba-wniosek  
o  wspomaganie  organizacji  pozarządowych,  jeżeli  chodzi  o  wkład  własny  przy 
projektach  pisanych  przez  te  organizacje.  Stwierdził,  że  w  innych  gminach  to 
funkcjonuje.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że jest to dość kontrowersyjny 
obszar.  Uważa,  że  zwalniamy  w  ten  sposób  organizacje  z  form  aktywności. 



Problemem  jest,  w  jaki  sposób  to  zapisać,  żeby  zgadzało  się  z  celami  całego 
programu.  Jeżeli  jest  taka  inicjatywa,  to  na  pewno  nie  zostanie  ona  pominięta. 
Uważa, że wymaga to przedyskutowania.

Naczelnik Wydziału Rozwoju GiM Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że środki można 
pozyskiwać z różnych źródeł.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  GiM  Czerwionka-Leszczyny  Krystyna  Jasiczek, 
poinformowała,  że  w ramach inicjatyw  lokalnych  wpłynęło  7  wniosków na łączną 
kwotę 187 830,  34 zł.  Wnioski  są analizowane,  Burmistrz GiM podejmie decyzję, 
które wnioski mogą być realizowane, które są najbardziej zasadne.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że są wnioski, gdzie nie ma 
odpowiedniego wkładu własnego. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  GiM  Czerwionka-Leszczyny  Krystyna  Jasiczek 
stwierdziła, że do miesiąca Burmistrz powinien podjąć decyzję, które inicjatywy będą 
mogły być realizowane w przyszłym roku.

Ad.4
Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  GiM  Czerwionka-Leszczyny  Krystyna  Jasiczek 
omówiła również realizacje kolejnego projektu promocyjnego gminy, a mianowicie  
w jego ramach przedstawiciele gminy Czerwionka-Leszczyny brali udział w Targach 
w Monachium, gdzie gmina prezentowała się wspólnie z Województwem Śląskim. 

Radny Antoni Procek zapytał, co z inwestorem lotniska.

Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  poinformował,  że  trwają  rozmowy. 
Nastąpiły zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość 
utworzenia 1200 metrowego pasa startowego.

Radny Marek Paluch zapytał, co z działką pomiędzy krytym basenem a budynkiem 
policji. Czy gmina ma kontakt z inwestorem.

Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  poinformował,  że  ostatnie  rozmowy  
z inwestorem prowadził Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner.

Radny  Marek  Paluch  zawnioskował,  żeby  w  regulaminie  przystanków 
autobusowych  zmienić  następujące  przystanki,  tj.  Czerwionka  Park  
w rzeczywistości jest to przystanek dwustronny oraz Czerwionka CPN, aby zmienić 
nazwę na Czerwionka SKOK.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany 
nazwy przystanku, musi być to zrobione w porozumieniu z przewoźnikiem. 

Radny Henryk Dyrbuś również zgłosił uwagi do regulaminu.



Radny Ryszard Bluszcz  nawiązał do obchodów 50-lecia nadania praw miejskich  
i prezentacji dzielnicy Leszczyny, gdzie było żal patrzeć, ponieważ nie był obecny na 
prezentacji  ani  jeden  radny  z  Leszczyn.  Jeżeli  chodzi  o  prezentacje  Palowic  
i  Szczejkowic  w dniu  6  października.  Ukłony dla  radnego  Strzody i  podziękował 
wszystkim  mieszkańcom  Szczejkowic  i  Palowic,  którzy  uczestniczyli  w  w/w 
prezentacji.

Ad. 2
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 10 września 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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