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Protokół Nr 18/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 17 października 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 omówili projekt uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej       
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt dotyczy 
zabytkowego kościółka w Bełku. 
Radny Jerzy Kapszewicz pytał o wkład finansowy parafii. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na ten cel przeprowadzono zbiórkę. 
Radny Jerzy Kapszewicz pytał czy jest możliwość zwiedzania kościółka. 
Radny Michał Stokłosa wyjaśnił, że prace remontowe trwają. Na razie wykonano 
prace zabezpieczające z zewnątrz, trwają prace wewnątrz. Docelowo kościółek musi 
być udostępniony do zwiedzania. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 

zgłoszono uwag. 

 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 20 października br. odbędzie się          
II Gminny Zjazd Seniorów. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych poinformowała, że Dzień 
Seniora jest organizowany z pieniędzy gminnych w ramach projektu jako zadanie 
publiczne realizowane przez Fundację „Ramża”. 
Radny Michał Stokłosa poinformował o wydaniu książki kulinarnej zawierającej 
przepisy mieszkańców gminy. 
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Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała o konkursie 
plastycznym organizowanym w ramach  projektu „Przyrodniczy diament regionu”. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydziału PFZ  poinformował o uzyskaniu dotacji                                                                        
do realizacji projektu dot. budowy infrastruktury wykorzystującej energię słoneczną. 
W wyniku tego zrealizowanych zostanie 22 lamp ulicznych solarnych i 59 lamp 
parkowych solarnych. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała, iż w najbliższą sobotę     
i niedzielę na terenie osiedla Familoków odbędzie się zjazd Food Trucków. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych  poinformowała o trwającym 
Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o rozpoczęciu kolejnego roku działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie gminy oraz o spotkaniu dot. funduszu 
obywatelskiego. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


