
 Protokół Nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

w dniu 9 grudnia 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 delegację  z  miasta  partnerskiego  w  Jekabpilsie  na  Łotwie, 
przedsiębiorców firmy rodzinnej Glück Fashion Sp.J.,  Eugeniusza Adamca z firmy "LESZ" 
sp. z o.o. oraz wszystkich zebranych. 

Następnie Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja  nt. Forum Biznesowego w mieście partnerskim w Jekabpilsie na Łotwie.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2014 rok.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18  listopada   2013 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
Członkowie komisji uczestniczyli w prezentacji przedstawionej przez uczestników delegacji 
z  miasta  partnerskiego  Jekabpilsie.  Było  to  pierwsze  spotkanie  organizacyjne  przed 
Forum  Biznesowym,  które  odbędzie  się  w   mieście  partnerski  Jekabpilsie  na  Łotwie 
w dniach 5 - 7 września 2014 roku. 

Ad. 4 
Omówiono branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które komisja zaopiniowała 
pozytywnie. 
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 5
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje na temat: 

• 6 turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 8 grudnia w CKE. Podziękowała 
organizatorom za  przygotowanie  tak  wspaniałej  imprezy.  Nagrodzone  Koła  to  KGW 
z Bełku, Palowic, Książenic. Nagrodę publiczności otrzymało KGW z Czuchowa, 

• trwających przygotowań do święta makówek, które odbędzie się 21 grudnia na hali  
targowej w Czerwionce. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz             

Przewodnicząca Komisji

    radna Jolanta Szejka
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