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Protokół Nr 9/2015 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej,  
Promocji i Rozwoju 

w dniu 23 listopada 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 8/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 19 października  2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 

Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji.  
Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała że:  

 ruszają przygotowania do święta makówek, które odbędzie się 19 grudnia                      
w Czerwionce na familokach. Impreza z roku na rok się rozwija i przyciąga 
wielu mieszkańców, 

 zakończył się projekt KGW TV, który miał na celu zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie regionalnych produktów 
kulinarnych, projekt miał bardzo szeroki oddźwięk wśród mieszkańców gminy         
i poza jej granicami, 

 GB Luxtorpeda wraz z przedstawicielem Rady brała udział w Biegu 
Niepodległości w Sokołowie, gdzie zdobyła 4 medale. Przewodnicząca Komisji 
dodała, że biegacze  z Sokołowa zostali zaproszenie na nasz gminny Bieg po 
Moczkę i Makówki”. 

Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że  w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym odbyła się konferencja dla nauczycieli, promująca nasze 
familoki. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy będziemy na stałe w programie Industriady. 
Rzecznik Prasowy powiedziała, że wg ostatniego pisma szlak Industriady będzie 
poszerzony, a lista obiektów będzie znana w pierwszej połowie przyszłego roku. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że była uczestnikiem szkolenia                                                   
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie dot. budżetu obywatelskiego                     
i lokalnych grup działania. Powiedziała, że jeżeli chodzi o lokalne grupy działania to     
u nas w tym temacie są białe plamy. A grupy takie mają możliwość pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Do końca grudnia można takie grupy zarejestrować, więc 
dobrze by było nad tym pomyśleć.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że rozezna ten 
temat. 
Przewodnicząca Komisji zapytała także na jakiej zasadzie formalnej działają nasze 
KGW? 
Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek powiedziała, że dobrze by było żeby 
KGW zakładały stowarzyszenia.   
Radny Grzegorz Wolny zapytał czy możemy pod wzgl. finansowym i prawnym 
sprawdzić możliwość postawienia bilbordów na wjazdach do gminy, które 
reklamowałyby wydarzenia i działania gminy.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że Rybnik takie bilbordy zrobił w ramach 
większego projektu. U nas nie powinno być z tym większego problemu oprócz 
finansowego, oczywiście mówimy tu o reklamie społecznej a nie komercyjnej.  
Radny Grzegorz Wolny stwierdził, że trzeba by się dowiedzieć czy można na to 
pozyskać środki zewnętrzne.  
Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek powiedziała, że bilbordy to koszt 
inwestycyjny, wraz z procedurą pozwolenia na budowę. Ona na razie nie widzi źródła 
finansowania ich.  
Rzecznik Prasowy powiedział, że można by uzyskać takie środki, ale na sam 
wydruk.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że trzeba by to wszystko przekalkulować.  
Radny Grzegorz Wolny poinformował, że MOK pisze projekt na WDK Szczejkowice.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz  
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


