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Protokół Nr 17/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 26 września 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 16/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 22 sierpnia 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad dzisiejszej sesji. 

 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła odpowiedzi na wnioski zgłoszone                 
na poprzednim posiedzeniu dot. ustanowienie miejsca pamięci grobu wojennego 
Adama  Zająca oraz w sprawie opracowania znaku graficznego promującego  
inicjatywę lokalną (załącznik do protokołu) 
Członkowie Komisji zaakceptowali przedstawione odpowiedzi. 
 
Przewodnicząca Komisji  poinformowała o przesunięciu na styczeń rozpatrzenia 
przez Kapitułę wniosków zgłoszonych do nagrody Diament Biznesu. 
Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestie dotyczące możliwości współpracy          
z Regionalną Izbą Gospodarczą. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG zobowiązał się do rozmowy z Prezesem 
Regionalnej Izby Gospodarczej  
Radna Grażyna Strzelecka stwierdziła, że przedsiębiorcy czekają na pomoc          
ze strony gminy. 
Komisja zaproponowano wystąpienie do Regionalnej Izby Gospodarczej                     
z propozycją spotkania w miesiącu październiku lub listopadzie, mającego na celu 
rozpoczęcie współpracy lub możliwość utworzenia delegatury izby. 
 
Przewodnicząca Komisji  poinformowała o rozpoczęciu kolejnego roku działalności 
Uniwersytetu III Wieku, inauguracja odbędzie się 30 września br. Następnie 
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poinformowała o otrzymaniu przez Gminę nagrody Kryształy PR-u. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała, że nagrodę                   
w prestiżowym ogólnopolskim  Konkursie Kryształy   PR-u otrzymano za promocję 
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko”. Nasza Gmina jest w gronie 
5 najlepszych kampanii w Polsce. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych  omówiła przebieg 
pierwszego Dnia Promocji Zdrowia, który odbył się w ostatnią niedzielę. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


