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Protokół Nr 15/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 18 czerwca 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 14/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 16 maja 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych  w porządku obrad 
dzisiejszej sesji.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o Festiwalu Organizacji Pozarządowych,   
w trakcie którego miał miejsce finał akcji „Kilometry Dobra”. Odbyło się uroczyste 
zakończenie 3 roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po raz drugi na 
terenie gminy a konkretnie Osiedla Familoków jako obiekt zaprzyjaźniony Szlaku 
Zabytków Techniki, odbyło się szereg imprez w ramach Industriady. Miały miejsce 
również koncerty i występy na zakończenie sezonu 2015/2016 zespołów działających 
w ramach MOK. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła osiągnięcia zespołów działających 
w ramach Ośrodka  tj. Karolinki, Zygzak, Koła Gospodyń Wiejskich.  
 
Komisja zwróciła się z prośbą o dofinansowanie (w ramach możliwości finansowych) 
wyjazdu zespołu Zygzak na Mistrzostwa  Świata w Pradze. 
 

Dyrektor MOK omówiła również przebieg imprez odbywających się w ramach 
Industriady, w których uczestniczyło około 2,5 tys. osób, były to m. in.: 
gra miejska z bohaterami legend, warsztaty dla dzieci – malarskie, rzeźbiarskie, 
ceramiczne, teatralne poświęcone lokalnym legendom, gry i zabawy, animacje, 
układanie dachówki karpiówki, zwiedzanie osiedla familoków kolejką turystyczną, 
mobilna grupa kuglarska, fotobudka, turniej skata, pokaz kulinarny Remigiusza 
Rączki, codzienność życia na familokach zaprezentowały w specjalnie 
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przygotowanych scenkach Koła Gospodyń Wiejskich, które częstowały także śląskimi 
przysmakami. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Dębieńska zdobyło I miejsce finale regionalnego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, który odbył się                
w Częstochowie. Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało nominację do nagrody „Perła 
2016”, będzie reprezentowało województwo 25 września 2016 r. na Wielkim Finale 
Konkursu podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu. 
Przekazała  także informacje o przygotowaniach do zbliżających się imprez – Around 
The  Rock.  
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała                       
o przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Ostatecznie spodziewamy się 402 
osób z Francji, Włoch i Dominikany. Imprezy na terenie gminy odbędą się w czwartek 
21 lipca br.  
Poinformowała również, że wpłynęło 5 wniosków o przyznanie Nagrody 
Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta  „Diament biznesu”, w najbliższych dniach 
planowane jest posiedzenie Kapituły Nagrody.  Uroczyste wręczenie nastąpi              
w miesiącu wrześniu. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 24 czerwca br. gościć będziemy grupę 
z Ukrainy, którzy w ramach wizyty studyjnej zapoznają się z mechanizmami wsparcia 
inicjatyw społecznych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu zorganizowanego przez Fundację 
Solidarności Międzynarodowej pn.: Budżet partycypacyjny - sukces aktywności 
obywatelskiej i otwartości władz publicznych. Projekt jest współfinansowany            
ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego 
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka  

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


