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Protokół Nr 12/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 14 marca 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 7 Radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych  w porządku obrad 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące informacje: 

- 7 marca miało miejsce pierwsze spotkanie w temacie budżetu 
obywatelskiego, 
- 8 marca odbyło się posiedzenie Rady Programowej Uniwersytety III Wieku, 
na którym omówiono ofertę UTW, 
- również 8 marca odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego, 
jednym z ustaleń było wprowadzenie możliwości dostępu do miesięcznika 
Kurier na stronie internetowej gminy, 
- 11 marca obchodzono w gminie Dzień Sołtysa, 
- 12 marca przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku odwiedziły 
gminę Kozłów w województwie małopolskim gdzie spotkały się m.in. z Wójtem 
i Dyrektorem MOK. 

Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek poinformowała, że 10 marca odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów i nagród sportowych, w tegorocznej edycji 
przyznano 6 stypendiów, 5 nagród i 4 wyróżnienia. Poinformowała również o finale 
akcji Kilometry Dobra 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o przygotowaniach      
do złożenia projektów: do WFOŚiGW na zadanie dot. promowania miejsc 
atrakcyjnych przyrodniczo, do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie            
organizacji Industriady na terenie naszej gminy. Poinformowała o projekcie 
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realizowanym przez koncern Nestle dot. budowy siłowni. W gminie wytypowano 
lokalizację takiej siłowni  w Dębieńsku. Jeżeli zostanie to zaakceptowane mieszkańcy 
będą mogli włączyć się w głosowanie na ten obiekt. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 17 marca br. odbędzie się oficjalne 
otwarcie Przedszkola w Bełku. 
Andrzej Wąciż Naczelnik Wydz. PFZ poinformował o składanych wnioskach                  
i projektach na dofinansowanie zadań realizowanych na terenie gminy oraz 
otrzymanych dofinansowaniach m.in. 2,8 mln. zł. na dofinansowanie budowy 
przedszkola w Bełku i środki na drogę do Tenecco. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała o planowanym 
przebiegu Dni Młodzieży na terenie gminy; młodzież będzie gościć u nas 4 dni, 
będzie  to młodzież z Francji, Włoch i Dominikany.  Dużą imprezę planuje się na hali 
21 lipca br. w czwartek, za organizację Dni odpowiada MOK. Szczegóły mają być 
znane pod koniec miesiąca. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


