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Protokół Nr 30/2018 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 22 stycznia 2018 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 29/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” - 7 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z informacją o ujęciu w zmianach Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, środków na prowadzenie wieloletniego zadania – funkcjonowanie 
Centrum Organizacji Pozarządowych.  
Temat omówiła Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS 

 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji       
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS omówiła temat inicjatyw lokalnych. 
Poinformowała, że procedura nie przewiduje aby w przypadku pozostania środków 
przeznaczyć je na inne inicjatywy, powinien być ogłoszony nowy konkurs. 
Przewodnicząca Komisji poruszyła temat Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy 
i Miasta „Diament Biznesu”. Zaproponowała aby Komisja zgłosiła swojego kandydata 
do tej nagrody. 
Naczelnik Wydziału SPS poinformowała, że do 31 stycznia br. można zgłaszać 
przedsiębiorców, uroczysta gala odbędzie się 9 lutego br. 
 
Wniosek: 
Komisja postanowiła zgłosić do Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy          
i Miasta „Diament Biznesu” w kategorii – usługa, firmę – Restauracja „Kibic” 
Iwona Pietrzak z Czerwionki. 
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Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Pana Sebastiana Drążczyka 
skierowanym do Przewodniczącego oraz Radnych. 
 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydziału PFZ zapoznał członków Komisji z informacją    
o  naborze wniosków o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu 
budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii           
ze źródeł odnawialnych. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 2 marca 2018 r. 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta omówiła zmiany w ustawie                     
o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała  Alina Kuśka  
 

Przewodnicząca Komisji  
 

   radna Jolanta Szejka 


