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Protokół Nr 32/2018 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 19 lutego 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 6 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 30/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 roku przyjęto 
„jednogłośnie” - 6 głosami „za”. 
Protokół Nr 31/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisją 
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego w dniu 20 listopada 2017 roku 
przyjęto - 5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
W porządku obrad sesji nie znalazły się projekty branżowo dotyczące działalności 
Komisji. 
Do projektów uchwał nie zgłoszono uwag. 

 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o gali nagrody gospodarczej Burmistrza 
Gminy i Miasta „Diament Biznesu”, która odbył się 9 lutego br., w tym miejscu 
skierowała podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej 
imprezy. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych podziękowała również 
pracownikom CKE, Pani Rzecznik, Pani Naczelnik Wydz. SP za wkład pracy przy 
organizacji gali „Diament Biznesu”. Następnie omówiła temat dotyczący ogłoszenia 
konkursu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na okres 2 lat.        
Na ten cel przewidziana jest kwota 100 tys. zł. na rok, w tym 95 tys. zł.                      
na prowadzenie Centrum, 5 tys. zł. na realizację przedsięwzięcia wynikającego              
z Lokalnego Programu Rewitalizacji, termin składania wniosków mija 6 marca br. 
Poinformowała również o podziale dotacji na realizację projektów z zakresu sportu   
na 2018 rok. 
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Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy omówiła ostatnie wydarzenia: 
- w tłusty czwartek częstowano pączkami w Leszczynach i Czerwionce, w Centrum 
Informacji Turystycznej odbyły się warsztaty pieczenia pączków, 
- w Walentynki na osiedlu można było zrobić sobie zdjęcie w ozdobnej ramce          
(do czasu aż ramka nie zniknęła), rozwieszone były również ozdoby w kształcie serc, 
- rozpoczęto działania dot. organizacji Industriady, w tym roku pod hasłem – Industria 
jest kobietą, 
-  wkrótce rozpocznie się kolejna edycja konkursu Zielona Wyspa ze zmienioną 
formułą,  
- w przygotowaniu również jest Jarmark Wielkanocny, który w tym roku odbędzie się 
24 marca br. 
 

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem - petycją Sebastiana Drążczyka. 
Radna Grażyna Strzelecka – nie zgadza się z tym aby Pan Drążczyk pisał w imieniu 
mieszkańców Leszczyn, bo ona jako mieszkanka Leszczyn nie zgadza się z tym i nie 
dała mu takiego pełnomocnictwa. Jako mieszkanka Leszczyn nie identyfikuje się        
z tym. 
Radna Stefania Szyp zwróciła uwagę, że w trakcie konsultacji z mieszkańcami 
zmiany nazwy ulicy Wilhelma Szewczyka w Czuchowie, 100% obecnych na zebraniu 
było za pozostawieniem obecnej nazwy. Wypowiedzi mieszkańców dotyczące postaci 
Wilhelma Szewczyka były bardzo wzruszające, jego twórczość jest chlubą.    
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że świat dowiedział się więcej o Śląsku dzięki 
jego twórczości. 
 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło 
się wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w celu omówienia 
działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku. Zaproszona                     
na posiedzenie zostanie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. 
Członkowie Komisji zaakceptowali powyższą propozycję. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała  Alina Kuśka  
 

Przewodnicząca Komisji  
 

   radna Jolanta Szejka 


