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Protokół Nr 34/2018 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 16 kwietnia 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 5 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 33/2018 z ze wspólnego posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, 

Promocji i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w dniu                        

19 marca 2018 roku przyjęto „jednogłośnie” - 5 głosami „za”. 

 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:   
1) zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,  

2) zmieniany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,    
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że zmiany w małym                                                                  
i dużym regulaminie wynikają m.in. z tego, że chcemy wydzielić popiół                               
z odpadów zmieszanych w okresie zimowym.  

A także projekt uchwały do wprowadzenia do porządku obrad sesji w sprawie: 
3) udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki                     
w Żorach – Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik wyjaśniła,                     
że drużyna z Żor wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności i pojadą                         
do USA. Na siedmioro dzieci troje jest z naszej gminy, proszą o pomoc                                
w sfinansowaniu wyjazdu. Dajemy po 1500 zł na dziecko.  

 
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, do pozostałych projektów 
uchwał nie zgłoszono uwag. 
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Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji podziękowała za przygotowanie Jarmarku 
Wielkanocnego, impreza się  udała, wzięło w niej udział wielu mieszkańców. 
Poinformowała, że KGW z Książenic i Bełku reprezentowały nas na Jarmarku 
Wielkanocnym w Sokołowie Podlaskim.  
 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że 11 kwietnia 
miało  miejsce uroczyste otwarcie COP-u, który prowadzić będą wspólnie fundacja 
GaSzo oraz KS Decor Bełk. COP będzie prowadził działania także w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała, że: 

 W ostatnim czasie Dziennik Zachodni wydał album „Podróże Kulinarne”,                           
w którym swoje przepisy prezentują Koła Gospodyń Wiejskich. Również potrawy 
naszych KGW znalazły się w tym wydawnictwie.  

 We współpracy z Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego pn. „Witaj 
przygodo” wydano broszurę dedykowaną nauczycielom, która zawiera 
scenariusze wycieczek po najbliższej okolicy. Dystrybucja broszury już się 
rozpoczęła, podczas ostatniej konferencji „Sztuka na kółkach” trafiły one w ręce 
nauczycieli.  

 Cały czas trwają przygotowania do Industriady, piszemy sprawozdania, raporty 
itp. Urząd Marszałkowski ma wielkie wymagania co do organizacji tej imprezy. 
Ponadto do połowy maja jest zakaz informowania o programie. Na pewno 
wydarzenie będzie skierowane do rodzin z dziećmi.  

 Na PSZOKu trwają działania w ramach  kolejnej edycji  konkursu Zielona Wyspa 
Śląsk. 

 
Sekretarz G i M Justyna Domżoł przedstawiła informacje dot. konieczności zmiany 
Statutu  Gminy i Miasta kątem nowych uregulowań dot. działalności Rady Miejskiej. 
Chodzi o wideorejestrację posiedzeń sesji czy głosowanie imienne.  
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała   
Sylwia Gruszkiewicz 
 

Przewodnicząca Komisji  
 

   radna Jolanta Szejka 


