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Protokół Nr 29/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 20 listopada 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. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” - 6 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku. 
 
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt pozytywnie – głosowało 6 
radnych.                  
 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji       
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4 
W zakresie branżowym omówiono projekt budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2018 rok, który przedstawił Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło. 
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji w sprawach bieżących zapoznała z informacjami na temat  
wyników konkursu na sołtysa i sołectwo roku 2017, organizowanego corocznie przez 
Dziennik Zachodni. Poinformowała o Forum Sołtysów, które odbędzie się 22 i 23 
listopada oraz o działaniach w ramach projektów Odnowa Wsi. 
17 listopada  miała miejsce wizyta na Familokach studentów urbanistyki i gospodarki 
przestrzennej z Polski i krajów Europy w ramach międzynarodowej konferencji 
„Miasto 2017 – Zarządzanie Miastem”,  
Katarzyna Mazur poinformowała o konferencji „Miasto 2017 – Zarządzenie 
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Miastem”, która odbywa się 20 i 21 listopada w Katowicach. Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny jest jednym z prelegentów, odbierze również nagrodę 
w konkursie „Let the Stars Shine” na najlepsze projekty realizowane w miastach, 
z wykorzystaniem środków z UE, za projekt rewitalizacji Familoków. Poinformowała 
również o  zakończeniu zdjęć do kalendarza promocyjnego gminy. 
Przewodnicząca Komisji podsumowała zgłoszenia do konkursu organizowanego  
w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka  
 

Przewodnicząca Komisji  
 

   radna Jolanta Szejka 


