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Protokół Nr 14/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 16 maja 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 5 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 5 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który został 
zaopiniowany pozytywnie.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy jest zainteresowanie jeżeli chodzi o nagrody 
gospodarcze.  
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek powiedział, że było kilka telefonów od 
organizacji pozarządowych, które chcą zgłosić przedsiębiorstwa w kategorii 
zaangażowany społecznie. Nie wpłynął do tej pory żadne wniosek. Wzór wniosku 
Burmistrz ustanowił zarządzeniem. Jest on dostępny na stronie internetowej. 
Statuetki czekają na wygrawerowanie. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy można zgłosić każdego. 
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że zgodnie z ustalonymi wymaganiami.  
 
Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informacje na temat imprez, które 
już się odbyły w naszej gminie oraz na temat tych, które dopiero będą.  
Odbyły się: 

 Festiwal tańca Inspiracje, 

 Parada mażoretek, 

 23 recytatorski przegląd pieśni Śląskie Śpiewanie, 

 Młodzieżowy festiwal muzyki, 

 22 edycja festiwalu teatralnego wraz z warsztatami dla reżyserów i aktorów. 
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Odbędą się: 

 21 maja gala rock’n’rollowa w Bełku, 

 28 i 29 maja imprezy plenerowe w parku leśnym w leszczynach – koncert                        
hip-hopowy oraz festyn rodzinny, 

 5 czerwca festiwal organizacji pozarządowych, któremu towarzyszyć będzie 
150 lecie KGW, finał akcji Kilometry Dobra, festyn strażacki oraz odpust 
parafialny, 

 10 czerwca odbędzie się zakończenie roku akademickiego UTW, 

 11 czerwca odbędzie się Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki  pod 
hasłem przemysłowe legendy. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 
napisało projekt i uzyskało na ten cel 9 tys. zł dofinansowania. W tym roku                
w programie Industriady znajdą się takie atrakcje jak: gotowanie wraz                               
z Remigiuszem Rączką,  animacje teatralne, warsztaty teatralne dla dzieci 
warsztaty kreatywne, gry i zabawy plenerowe, plenery malarskie, ceramiczne, 
rzeźbiarskie, warsztaty układania dachówki, turniej gry w skata, konkurs na 
najlepsze przebranie, na orliku odbędą się zabawy i turnieje, na scenie 
wystąpią kapele, szkoły i przedszkola, otwarta będzie Izba Tradycji, będzie 
jeździła ciufcia, będzie fotobudka. Na zakończenie odbędzie się pokaz świateł.  

 17 - 19 czerwca odbędą się plenery z okazji 70-lecia LKS Stanowice,                         
100-lecia OSP Palowice oraz zlot  samochodów tuningowych, 

 24 i 25 czerwca będzie festiwal Around the rock. Na konkurs 105 zespołów 
nadesłało utwory, z czego zakwalifikowało się 12. Podczas festiwalu na 
kąpielisku będzie pole biwakowe, będą takie atrakcje jak golenie i strzyżenie 
brody i włosów, malowanie twarzy, tatuowanie na skórce banana.  

 16 lipca festyn strażacki na placu rekreacyjnym przy ul. Szkolnej                                                           
w Czerwionce, 

 17 lipca bieg przełajowy z Rozbójnikiem Ramża, jest także wniosek o kino 
plenerowe,  

 21 lipca z okazji ŚDM zostanie zorganizowany dzień pobytu pielgrzymów na 
terenie Czerwionki-Leszczyn wraz z koncertem pod halą targową oraz innymi 
imprezami towarzyszącymi.  
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek dodała, że cały czas czekamy 
na listę pielgrzymów.  

Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, Ewelina Włoch pracownik Wydziału PFZ 
wyjaśniła, że został złożony wniosek o zaopiniowanie boiska przy ZS Nr 1. Limit 
dofinansowania wynosi 33%.  

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz  

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


