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Protokół Nr 40/2014 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 3 listopada 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 38/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 19 września 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. Protokół Nr 39/2014 z posiedzenia Komisji     
w dniu 22 września 2014 r. przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 
  
Ad. 3  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: 
1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących  od dnia 1 stycznia 2015 roku,  
2) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach, 
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujących obszar      
w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku, 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujących obszar     
w obrębie Leszczyny  i Przegędza. 

 

Do pozostałych projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

 
Ad. 4  
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RG i M poinformowała o uczestnictwie 
przedstawicieli gminy w XIII edycji Festiwalu Kuchni Regionalnej „Jesień na 
Mazowszu i Podlasiu”,  który miał miejsce w Sokołowie Podlaskim. I miejsce zajęły 
Koła Gospodyń Wiejskich  z Bełku i Palowic za makówki i kulki mięsno-rybne. 

Andrzej Wącirz Naczelnik BFZ poinformował, że Gmina została laureatem 

Konkursu Euro-Gminy, którego celem było wyróżnienie najlepszych samorządów, 
skutecznie pozyskujących środki unijne i efektywnie je wykorzystujących. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o podsumowaniu kolejnej edycji programu 
związanego z rozwojem terenów wiejskich oraz o kolejnym Forum Sołtysów. 
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Hanna Piórecka-Nowak  Rzecznik poinformowała o uzyskaniu dofinansowania do  
projektu „Ruszam do Ekoakcji”. 

Przewodnicząca Komisji podsumowała działalność Komisji w kończącej się VI 
kadencji Rady i podziękowała za współpracę. 

   
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka 
               
 

      Przewodnicząca Komisji 
 
            radna Jolanta Szejka 


