
1 

Protokół Nr 1/2014 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 15 grudnia 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król omówiła „Gminny 

Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 
2015-2018”. Wyjaśniła, że Burmistrz ma obowiązek uchwalić taki program raz na 
cztery lata, a co dwa lata złożyć sprawozdanie z jego realizacji. Program zawiera 
wszystkie kwestie, o których mówi ustawa. A także musiał on być wcześniej 
zaopiniowany u Konserwatora Zabytków. 25 listopada otrzymaliśmy opinię 
pozytywną. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są obostrzenia w stosunku do budynków 
prywatnych, które są ujęte w programie.  
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król najpierw wyjaśniła, że budynki wpisuje się i do 
ewidencji zabytków i do rejestru. Ewidencję prowadzi gmina a rejestr prowadzi 
konserwator i wpisuje do niego zabytki wyższej rangi. Zabytek rejestrowy ma więcej 
przywilejów, w związku z tym, ze można występować o dotacje do różnych instytucji. 
W przypadku zabytków, które są  w ewidencji, w momencie kiedy ktoś będzie chciał 
uzyskać pozwolenie na budowę, musi wcześniej uzyskać uzgodnienia konserwatora. 
Ewidencja zabytków wysyłana jest do Starostwa Powiatowego, które daje pozwolenie 
na budowę.   
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że kościół w Bełku jest w takim rejestrze                     
i udało się pozyskać na jego remont dużo środków. 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król dodała, że program ten musi być 
uwzględniony w strategicznych dokumentach czyli w strategii gminy, studium 
uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego.  Program wskazuje, które 
obiekty z naszej ewidencji należałoby wpisać do rejestru.  
Radny Antoni Procek zapytał co z zamkiem w Palowicach. 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król odpowiedziała, że został on sprzedany i jest 
własnością prywatną, warunki umowy kupna–sprzedaży ma wydział MiG. Z tego co 
wiadomo właściciele uzyskali wszelkie pozwolenia na budowę, ale po remoncie 
dachu chyba przeliczyli się  z kosztami.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy jest dużo własności prywatnej wpisanej do 
ewidencji. I czy właściciele o tym wiedzą. 
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Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król wyjaśniła, że jest dużo i, że nie ma obowiązku 
informować o tym właściciela. Sprawa w tym temacie jest aktualnie w Trybunale.  
Radni stwierdzili, że problem pojawia się, gdy ktoś jest nieświadomy tego i remontuje 
budynek w zakresie nie wymagającym zezwolenia na budowę.  
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król powiedziała, ze zrobiliśmy portal mapowy i są 
tam zaznaczone wszystkie budynki ujęte w ewidencji zabytków.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Następnie Sekretarz GiM omówił projekt uchwały zmiana uchwały Nr XXVII/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. 
Wyjaśnił, że po pewnym okresie funkcjonowania tej uchwały należało doprecyzować 
pewne zagadnienia m. in. uściślić rodzaje dyscyplin sportowych.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że na następnym posiedzeniu Komisji zostanie 
omówiony Plan Pracy na najbliższą kadencje.  
 
Ad. 3  
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się                                
7 Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, sala pękała w szwach.  
Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie opłatkowe w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku powiązane z uroczystym zakończeniem projektu „Senior Enter”. 
Poruszyła temat brakujących środków dla MOK.  
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że kwota, którą dostał MOK na działalność jest 
niewystarczająca.  W ramach tej kwoty nie jesteśmy w stanie funkcjonować na 
zewnątrz, wszystkie plenery, które były przewidziane będą nie do przejścia. 
Zagrożony jest również Festiwal Around the Rock, który jest kontynuacją projektu                    
i który musimy zrobić żeby nie było konieczność zwrócenia środków, które 
pozyskaliśmy. Zapytał czy jest szansa na to, by w perspektywie czasu zwiększyć ten 
budżet.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że dotacja dla MOK  wzrosła o duży 
procent w ciągu ostatnich kilku lat. Jeżeli chodzi o kwestie czy będzie możliwość 
zwiększenia środków to dopiero zobaczymy po wykonaniu budżetu roku 2014. 
Przypomniał, że musimy spełniać wskaźnik zadłużenia. Trzeba by było wskazać 
miejsca skąd te środki wziąć.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał jakie jest zainteresowanie wynajmem w CKE.  
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że zainteresowanie jest duże. Półtora roku 
pracowaliśmy na to by agencje w ogóle dowiedziały się o tym, że jest u nas taka                  
w pełni wyposażano, spełniająca wysokie standardy sala.  
Przewodnicząca Komisji poinformował również, że w CKE będzie zorganizowany 
koncert charytatywny dla pogorzelców z Bełku.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:      Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Gruszkiewicz       radna Jolanta Szejka 
               


