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Protokół Nr 26/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 21 sierpnia 2017 roku 

 

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 proponowany 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 7 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 19 czerwca 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” 7 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020 przestawionym przez Karolinę 
Jemiołkowską Wydział PFZ. 
 

Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji zgłosiła pytanie dot. funduszu obywatelskiego i możliwości 
sfinansowania w jego ramach budowy tężni na terenie gminy np. w Czerwionce            
w Parku im. P. Furgoła.  
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała,                     
że w budżecie gminy zadania ujęte jako inicjatywa lokalna to jest fundusz 
obywatelski, do 30 września br. można składać wnioski. Realizacja zadań 
uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. 
 

Komisja poparła pomysł aby w ramach inicjatywy lokalnej pomyśleć o budowie tężni 
umiejscowionej np. w Czerwionce w Parku im. P. Furgoła.  
   
Przewodnicząca Komisji omówił przygotowania do dożynek powiatowych, które 
odbędą się  w najbliższą niedzielę. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała o realizowanych 
projektach na osiedlu Familoki, organizowanym konkursie „Przyrodniczy Diament” 
oraz o organizowanym 4 września br. w CKE Narodowym Czytaniu „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego.  



2 

Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o przystąpieniu do projektu Aktywna 
Tablica oraz o konkursie Gmina przyjazna rodzinie. Trwają również prace nad zmianą 
strony internetowej gminy.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała o akcji Dziennika Zachodniego pod 
patronatem Marszałka Województwa – wybory Sołtysa i Sołectwa Roku 2017           
na terenie województwa śląskiego, aktualnie powadzone są głosowania. 
Poinformowała również o pozytywnym odbiorze przez mieszkańców kolejnych miejsc 
gdzie zamontowano oświetlenie uliczne – solarne. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
          

  Przewodnicząca Komisji  
 

    radna Jolanta Szejka 


