
Protokół Nr 20/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 3 grudnia 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 6 radnych.

Ad.3
Skarbnik  Gminy i  Miasta Zbigniew Wojtyło omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012  
w kwestiach dotyczących działalności Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji  
i Rozwoju.

Następnie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król omówiła 
sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  programu  opieki  nad  zabytkami  na  terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 w okresie 2010-2012 oraz 
23  projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa 
Stanowice.

Radny Ryszard Bluszcz poinformował, że w dalszym ciągu radni będą wnioskować 
o  uwalnianie  terenów  rolnych  w  Szczejkowicach.  Na  Klubie  były  prowadzone 
rozmowy o terenach pod budownictwo mieszkaniowe. 

Ad.4
Pełnomocnik  ds.  PRiG poinformował  Komisję,  że  zakończono  prace  związane  
z remontem zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. 
Poinformował,  że  złożony  został  także  kolejny  wniosek  aplikacyjny  dotyczący 
wykonania pozostałych prac remontowych obiektu. Wnioskowana kwota wynosi ok. 
424 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu jak podaje MKiDN planowane jest na początek 
przyszłego roku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała  Komisję,  że  III  miejsce  w  kategorii 
najlepszej  strony internetowej  komisja przyznała portalowi  sołectwa Szczejkowice. 
Pogratulowała Sołtysowi Szczejkowic Ryszardowi Bluszcz.

Radny Ryszard Bluszcz podziękował pani Rzecznik, że lobbing strony internetowej 
był tak pozytywny.



14  listopada  odbyło  się  spotkanie  delegatów  i  wybrano  skład  Rady  Pożytku 
Publicznego. Radną Jolantę Szejka wybrano na Przewodniczącą Rady.

3 grudnia odbędzie się V Turniej Gmino-Miejski Kół Gospodyń Wiejskich.

Naczelnik  Wydziału  RGiM poinformowała  Komisję,  że  odbyła  się  konferencja 
rozpoczęcia kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych.
Poinformowała o przebiegu Targów w Poznaniu.

Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak omówiła organizację święta makówek, 
które planowane jest  na 22 grudnia 2012 roku,  rozpoczęcie  o godzinie  18.00 na 
terenie hali wielofunkcyjnej przy ulicy 3 Maja.

Przewodnicząca Komisji pogratulowała wszystkim wybranym Sołtysom i poprosiła 
o promowanie gminy w dobrej wierze.

Sekretarz  GiM  Józef  Zaskórski omówił  17  projekt  uchwały  w  sprawie  podziału 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania.

Ad. 2
Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2012 roku Komisja przyjęła 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska                

   
 

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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