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Protokół Nr 19/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 21 listopada 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) Omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 
5) Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 17 października 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie:   

1) zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów            
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy  i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

2) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, 

3) zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach       
z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”, 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
 
Zapoznano się również z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat. 
 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 

zgłoszono uwag. 
 
 

Ad. 4 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych omówiła projekt 
budżetu na 2017 rok w zakresie dotyczącym działalności Wydziału. 
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Ad.5 
Radny Michał Stokłosa zaproponował aby  rozpocząć procedurę dot. zmiany 
uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej, aby dostosować jej treść do obowiązujących 
przepisów i wprowadzić jednolite wzory dokumentów. 

 
Komisja podjęła wniosek aby zmienić uchwałę dot. inicjatywy lokalnej między 
innymi wprowadzając jednolite wzory dokumentów. 
 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała o publikacji w Gazecie 
Wyborczej informacji o rozdaniu nagród w konkursie Przyrodniczy Diament Regionu, 
poinformowała również o przygotowaniach do Świątecznego Jarmarku, który będzie 
miał miejsce 17 grudnia br. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby radni osobno uczestniczyli w akcji 
„Szlachetna paczka” i przygotowali paczkę dla jednej rodziny. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


