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Protokół Nr 8/2015 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 19 października 2015 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
 

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Jolanta Szejka,          
która 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 7 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia  2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 

Ad. 3 
Członkowie Komisja zapoznali się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                    
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok.  
Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie, 7 głosami „za”. 
 

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

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę utworzenia budżetu obywatelskiego     
w gminie. 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta poinformował, że budżet gminy 
utworzono w ramach przepisów które funkcjonują, nie ma w nich zapisów o budżecie 
obywatelskim.          W ramach funduszu sołeckiego funkcjonują takie zadania, 
również rady dzielnic mają odpowiednie kwoty do dyspozycji. Jest to temat do 
dyskusji, ale tak właściwie budżet obywatelski u nas funkcjonuje. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RG i M dodała, że  dochodzą tu jeszcze          
środki z inicjatywy lokalnej. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o rozpoczęciu kolejnego roku działalności 
Uniwersytetu III Wieku,  z którego szerokiej oferty korzysta wielu mieszkańców. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informację o  wręczeniu 
nagród w konkursie fotograficznym i konkursie plastycznym organizowanym              
w ramach projekty – Familoki – miasto – ogród. Poinformowała również o złożenie 
wniosku o dołączenie osiedla Familoków do Szlaku Techniki oraz wniosku 
konkursowego – Gmina przyjazna rodzinie. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała o trwającej w dalszym ciągu realizacji 
projektu Kół Gospodyń Wiejskich,  mającego na celu zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie regionalnych produktów kulinarnych – 
który ma bardzo szeroki oddźwięk wśród mieszkańców gminy i poza jej granicami. 
Aleksandra Pietruszewska Dyrektor Biblioteki Publicznej  przedstawiła 
informację o realizowanych przez Bibliotekę projektach promujących czytelnictwo, są 
to m.in.: 

 angielski w bibliotece, 

 aktywacja seniorów – akcja e-motywacja, 

 „Czytam sobie”  projekt dla dzieci klas I – III, 

 kontynuacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, 

 poszerzanie oferty czytelniczej, 

 organizacja wystaw tematycznym np. szydełkowania, 

 współpraca z Uniwersytetem III wieku oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby plakaty informujące o działalności 
Biblioteki przekazywać również do sołectw. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych wracając do tematu inicjatywy 
lokalnej poinformowała, że w przyszłym roku rozpoczną się prace w tym kierunku – 
szkolenia, wymiana doświadczeń z gminami gdzie taki budżet już funkcjonuje itp. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka   
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


