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Protokół Nr 11/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej,  
Promocji i Rozwoju 

w dniu 25 stycznia 2016 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 6 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał               
w sprawie: 

1) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 
Naczelnik Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że projekt  uchwały 
został przygotowany na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Nagrody                   
w formie finansowej będą przyznawane przez Burmistrza, na wniosek. Termin 
składania wniosków będzie do końca lutego. Opiniować wnioski będzie 
powołana w tym celu Komisja. 

2) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni 
miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-
Leszczynach” – pracownik Wydziału PFZ Ewelina Włoch wyjaśniła, że aby 
pozyskać środki na park musi tam być 70% terenów biologicznie czynnych. 
Obecnie jest po spotkaniu z projektantem. Park dzięki nowym nasadzeniom 
będzie kwitł przez cały rok. Początek realizacji projektu to 2017 rok. Zostanie 
ogłoszony konkurs na logo, dążymy do tego, aby mieszkańcy tym projektem 
żyli. Koszt projektu to około 3-4 mln. zł, dofinansowanie będzie kształtować się 
na poziomie 85%.  
Radny Grzegorz Wolny zauważył, że w parku będzie trzeba zrobić konkretne 
ogrodzenie oraz oświetlenie.  
Oświetlenie będzie eko, wszystko będzie z drewna. Musimy na to patrzeć 
również pod kątem ewentualnych dewastacji. 
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Radny Grzegorz Wolny powiedział, że w związku z tym projektem będzie 
trzeba przenieść festiwal Around The Rock, na którym ostatnio było 14 tys. 
osób. Zastanawiają się czy można by było na ten cel zagospodarować obiekt 
sportowy w Przegędzy.  

 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek poinformowała, że do 22 stycznia 
można było składać wnioski o dotacje w zakresie rozwoju sportu. Wszystkie kluby 
wnioski złożyły, poza Piastem Leszczyny – SKO utrzymało decyzję Burmistrza                     
w mocy i nakazało Klubowi zwrócić 12 tys. zł dotacji wraz z  należnymi odsetkami. 
Jeżeli chodzi o pożytek publiczny to ogłoszono konkursu w 4 obszarach. Terminy 
składania wniosków to 5, 10 i 15 luty.  
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że dochodzą ja głosy, że przedsiębiorcy mają 
pretensje o to, że gmina się nimi nie interesuje. Wg niej to oni powinni podać rękę,                
a nie widać z ich strony zainteresowania.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że mogłyby się tym zająć Rady Dzielnic. 
Ona to kontynuowała przez osiem lat jako Przewodnicząca Rady Dzielnicy.  
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że chodzi tu raczej o szczebel gminny. 
Kiedyś mieliśmy nagrodę Leszczyna. 
Naczelnik Wydziału RGiM powiedziała, że przedsiębiorcy źle to odbierali i nagroda 
ta umarła śmiercią naturalną. Ostatnio mieliśmy konkurs Firma Społecznie 
odpowiedzialna. Myśleliśmy, że będzie miał większy oddźwięk i organizacje 
pozarządowe będą zgłaszać  firmy do konkursu. Organizacje tłumaczyły, że to firmy 
nie chciały się ujawniać. Przedsiębiorcy nie chcą korzystać z naszej pomocy, a my 
podejmowaliśmy wiele prób. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Gminna Rada Pożytku Publicznego po raz 
kolejny podjęła temat budżetu partycypacyjnego. Ona obiecała, że będą o tym 
rozmawiać, gdyż musi to zostać przedyskutowane.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że jest już po 
wstępnych ustaleniach  i pierwsze spotkanie w tym temacie odbędzie się 7 marca                
w CKE o godzinie 16. Wezmą w nim udział Z-ca Prezydenta Rybnika oraz Z-ca 
Prezydenta Wodzisławia, gdyż w obu miastach taki budżet funkcjonuje i oba miasta 
maja różne doświadczenia.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zakończył się projekt KGW TV. Na ten 
cel dostaliśmy dotację od Ramży w wysokości 5100 zł. Był to piękny projekt, który 
trwał od lipca do grudnia. Wszyscy nad nim ciężko pracowali. Była to bardzo fajna 
promocja, mieliśmy 12 tys. odsłon. Chcemy znowu przystąpić do pisania projektu. 
Telewizja TVT zaczęła tworzyć  w tym  kierunku programy i w jednym wystąpiło KGW 
z Bełku.  
Poinformowała, że w TZR odbył się 11 Powiatowy Konkurs KGW, gdzie 1 miejsce 
czyli nagrodę publiczności zdobyło KGW z Bełku.  
Poprosiła o informacje nt. roku Wilhelma Szewczyka.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak powiedziała, że cały czas trwają 
uroczystości z tym związane, konkursy, wystawy. W tym roku odbędzie                                  
20 jubileuszowy konkurs o Złote Cygaro Wilhelma Szewczyka, jak widzimy wszystko 
się splotło.  
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Poinformowała, że do jutra musimy zgłosić familoki do konkursu obiekt 
zaprzyjaźniony Industriady pt. przemysłowe legendy. Chcemy zrobić coś nowego. 
Poprzez teatr chcemy przedstawić historię i dziedzictwo miejsca, stworzyć grupy 
teatralne dla dzieci.  Gospodynie będą gotowały z Remigiuszem Rączką, będą 
warsztaty plastyczne, kolejka  i wiele innych atrakcji. Jeżeli rozstrzygnięcie konkursu 
będzie dla nas pozytywne to Industriada odbędzie się 11 czerwca.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 5 czerwca odbędzie się Festiwal 
Organizacji Pozarządowych. 
Zapytała na jakim etapie jest wniosek na solary. 
Ewelina Włoch powiedziała, że termin składania wniosków mija 4 marca. Z kolei do 
końca marca musimy złożyć wniosek na termomodernizację. 
Radna Stefania Szyp zapytała kiedy nastąpi realizacja.  
Ewelina Włoch odpowiedziała, że w 2017 roku, gdyż są to konkursy, poza tym będą 
trwać procedury przetargowe.  
Przewodnicząca Komisji pogratulowała zdobycia nagrody Grand Prix przez chór 
Magnificat. 
Radna Stefania Szyp wyjaśniła, że nagrodę chór zdobył podczas 20 jubileuszowego 
konkursu pieśni tematycznej o zasięgu wojewódzkim pt. Bóg się rodzi. Konkurs trwał 
trzy dni, czwartego dnia odbył się koncert galowy. Brały w nim udział 93 podmioty, 
łącznie 487 wykonawców. Należy dodać, że drugie miejsce w swojej kategorii 
zdobyła solistka z ZS Nr 3.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


