
Protokół Nr 32/2014

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 24 lutego 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Jolanta Szejka, 
który powitała wszystkich zebranych.
Następnie Przewodnicząca 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. 2
Protokół Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.
Protokół Nr 30/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 10 stycznia 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.
Protokół Nr 31/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Ad. 3
Omówiono projekty uchwał w sprawie:

1) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego   lub organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi 
w  art.3  ust.3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r., o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r., nr 234 poz. 1536 z późn. 
zm.) projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji,

2) zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania,  i  pozbawiania  oraz  rodzajów 
i  wysokości  stypendiów  sportowych,  nagród  i  wyróżnień  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o:

− konferencji „Idą zmiany czyli demokracja partycypacyjna administracji 
publicznej       i organizacji pozarządowych”, w której brała udział razem 
z Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta, 6 lutego, w ramach Forum 
Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Związku Gmin 
i Powiatów - omówiono współpracę pomiędzy administracją publiczną 
a organizacjami pozarządowymi – tworzenie partnerstwa,

− organizowaniu inicjatyw lokalnych,



− realizacji projektu „Wspólnie znaczy lepiej” – system pracy organizacji 
pozarządowych. W ramach projektu były dwa spotkania, następne odbędzie 
się 10 marca br. o godz. 16.00,

− 11 marca br. kolejne warsztaty dot. „Strategii rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku”,

− w miniony piątek odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami na którym 
uhonorowano 31 przedsiębiorców wspierających lokalne inicjatywy,

− podziękowała Pracownikom Biura Funduszy Zewnętrznych za pomoc 
w pozyskaniu środków na remont zabytkowego kościółka w Bełku,

− poinformowała o działalności Uniwersytetu III Wieku.

Radny Ryszard Bluszcz  podziękował Naczelnikowi i pracownikom Biura Funduszy 
Zewnętrznych za pozyskanie środków na remont Wiejskiego Domu Kultury 
w Szczejkowicach.
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy  poinformowała o organizowanym 
5 kwietnia w Książenicach Święcie Kobiet. 12 kwietnia odbędzie się Jarmark 
Wielkanocny. Zgłoszono wspólnie z Wydziałem Gospodarki Odpadami do WFOŚ 
kolejny projekt na dofinansowanie  kampanii Ekoakcja-segregacja.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:
Alina Kuśka                

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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