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Protokół Nr 3/2015 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 23 lutego 2015 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 2/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: 

1) powołania doraźnej Komisji Statutowej, 
2) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                               

w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości                           
i porządku w gminach, 

3) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego 
obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach. 

4) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze. 

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

 
Komisja poruszyła problem dostępności niektórych lokali wyborczych dla osób 
starszych czy niepełnosprawnych. 
Sekretarz GIM wyjaśnił, że nie ma możliwości zmiany w niektórych lokalach 
wyborczych, musi zostać tak jak jest. Gmina ma obowiązek dostosować 7 lokali dla 
osób niepełnosprawnych. 
Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy osoba niepełnosprawna może skorzystać       
z innego lokalu.  
Sekretarz GiM odpowiedział, że tak. 
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Ad. 4 
W sprawach bieżących:  
Przewodnicząca Komisji poprosiła Pełnomocnika ds. PRiG żeby powiedział kilka 
słów na temat możliwości powstania lotniska w Bełku. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że zgłosiło się do niego 
środowisko lotnicze z propozycją zagospodarowania terenu na lotnisko dla 
szybowców. Miałaby tam powstać szkoła szybowców, która oferowałaby pełne 
szkolenie w tym zakresie. Długość pasa stwarza tam możliwość wyholowania 
szybowca na odpowiednią wysokość. Dodał, że najpierw trzeba było zmienić 
studium, a następnie plan zagospodarowania przestrzennego. Być może coś ruszy       
w tym temacie. My jako gmina nie będziemy tam inwestować, możemy ewentualnie 
wejść we współpracę. Wstępne opinie są pozytywne.  
Przewodnicząca Komisji podziękowała za zorganizowanie spotkania                                        
z przedsiębiorcami. Poinformowała, że przygotowania do industriady odbywają się na 
bieżąco. Szkoła językowa EduSmart zaoferowała, że przygotuje swoich dorosłych 
uczniów do  oprowadzania w języku angielskim turystów po zabytkowym osiedlu. 
Zadeklarowała, że zorganizuje gry i zabawy po angielsku, jak również zaoferowała 
swoją pomoc przy tłumaczeniach. 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka poinformowała, że obecnie jest 
przygotowywany wniosek do WFOŚ na zadanie w stylu miasto ogród. Chodzi tu                       
o aranżację zieleni przez mieszkańców wokół swoich obejść. Powiedziała, że mamy 
nadzieję, że pozyskamy środki. Wtedy zastanowimy się czy zorganizować jakiś event 
np. z rozdawaniem sadzonek, wydamy folder, widokówki. Należy jednak pamiętać,     
że wszystkie działania na zabytkowym osiedlu muszą być uzgodnione                                   
z konserwatorem zabytków. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o inicjatywie Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju wsi Bełk polegającej na  utworzeniu trasy biegowej i nordic walking pod 
nazwą „Biegaj i chodź z rozbójnikiem Ramża” w ramach międzysektorowej 
współpracy, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Kłopotem okazała się 
droga powiatowa, która jest w bardzo złym stanie. 
Pełnomocnik ds. PRiG stwierdził, że należałoby tam nawieźć gruzu i to uwałować. 
Poinformowała również, że  zostanie ogłoszony konkurs na Prowadzenie Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 
Radny Grzegorz Wolny poinformował, że zwróciła się do niego grupa mieszkańców 
z inicjatywą utworzenia miejsca do street workout.  Zapytał czy można by pozyskać 
środki na taki projekt.  
Naczelnik Biura FZ Andrzej Wącirz stwierdził, że trzeba było poszukać. 
Ewentualnie można tą propozycję przedstawić Stowarzyszeniu Grupa Biegowa 
Luxtorpeda  Czerwionka. 
Na koniec Przewodnicząca poinformowała, że na następne posiedzenie Komisji 
zostanie zaproszona Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz                      

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


