
Protokół Nr 22/2013

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 18 lutego 2013 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.

Ad. 2
Protokół  Nr  21/2012  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  28  stycznia  2013  r.  przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król  omówiła projekty 

uchwał w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny  dla  obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk  oraz  zjazdu z 
autostrady A1,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 
„Dębieńsko  1”  w  obszarze  obejmującym  fragmenty  dzielnic  Czuchów, 
Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał – 
głosowało 5 Radnych.

Następnie Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Krystyna  Jasiczek omówiła  projekt  uchwały,  który  zostanie  wprowadzony  do 
porządku  obrad  sesji  RM,  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny do projektu pn: „Edukacja mieszkańców gminy 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.

Powyższy  projekt  uchwały  został  „jednogłośnie”  zaopiniowany  pozytywnie  przez 
Komisję – głosowało 5 Radnych.
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Ad. 4
Przewodnicząca Komisji złożyła podziękowania Burmistrzom, Pełnomocnikowi oraz 
Naczelnikowi  Biura  Funduszy Zewnętrznych  Andrzejowi  Wącirzowi  za  pozyskanie 
środków  z  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  na  dalszy  remont 
zabytkowego Kościoła w Bełku w kwocie 300 tyś zł.

Rzecznik  Prasowa  Hanna  Piórecka-Nowak poinformowała,  że  23  marca  br.  
w  Parku  Leśnym  w  Leszczynach  o  godzinie  10.00  odbędzie  się  Jarmark 
Wielkanocny.

Przewodnicząca  Komisji podziękowała  również  za  przygotowanie  uroczystości 
związanej z rozdaniem nagród „Leszczyny 2013”.

Komisja przyjęła swoje stanowisko w sprawie podziału środków do dyspozycji Rad 
Dzielnic i Rad Sołeckich.

Radny  Grzegorz  Wolny przedstawił  Komisji  pomysł  porozumienia  partnerskiego 
pomiędzy Gminą i  Miastem Czerwionka-Leszczyny  a Polskim Radiem w sprawie 
organizacji na naszym terenie jednego z koncertów Lata z Radiem. 
Czerwionka-Leszczyny jest w planach koncertu Lata z Radiem na dzień 7 lipca 2013 
roku. Gwiazdami koncertu byłyby zespół Bracia oraz Maryla Rodowicz.
Zaznaczył,  że wyłożenie przez gminę 120-150 tyś zł nie pokryje kosztów występu 
nawet 1 gwiazdy.
Promocja trwałaby od połowy kwietnia do dnia koncertu.

Skarbnik GiM poprosił o zadanie sobie pytania czy gminę na to stać.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska                

   
 

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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