
    Protokół  Nr  2/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 24 lutego 2011 r.

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 i przedstawiła następujący 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  tematu  związanego  ze  stanem ścieżek  rowerowych  na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
5. Sprawy bieżące.         

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przy 6 głosach „za”.

Ad. 3
Komisja  omówiła  projekty  uchwał  Rady Miejskiej  w  sprawie  wyrażenia  zgody na 
złożenie  wniosku  o  wygaśnięcie  trwałego  zarządu,  przedstawione  przez  Alojzego 
Klasika Dyrektora MOSiR.
Komisja zapoznała się z w/w projektami i zaopiniowała je „jednogłośnie” pozytywnie 
- głosowało 6 radnych.

Ad. 4
Omówienie tematu związanego ze stanem ścieżek rowerowych  na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Henryk Krotofil  MOSiR poinformował,  że ścieżki  zostały poprzerywane w czasie 
budowy autostrady.  Największy problem jest  ze ścieżką żółtą,  główna ścieżka na 
terenie  gminy   Katowice  –  Knurów.  Jednym  z  wariantów  rozwiązań  jest 
poprowadzenie ścieżki pętlą pod wiaduktem, na to jednak PKP nie wyraziło zgody.
Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOS  i  R poinformował,  że  wystąpiono  do  Subregionu 
o pomoc, jednak pozostało to bez odzewu.  
Henryk Krotofil MOSiR dodał, że nie otrzymano również odpowiedzi w tej sprawie 
z Nadleśnictwa. Zaproponował aby powołać komisje w tej sprawie. Zwrócił  uwagę 
również, że ścieżkami zajmował się MOSiR, jednak w pasie drogowym nic nie mogą 
zrobić, dlatego powinna się tym zająć komórka w ZDiSK.
Radny  Marek  Paluch zaproponował  aby  skierować  wniosek  do  Burmistrza 
o wystąpienie w tym temacie.
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza stwierdził,  że  należy  spróbować  rozwiązać 
sprawę na poziomie urzędniczym, bez powoływania odrębnych komisji.  
Wniosek:
Zwrócono się o podjęcie przez Burmistrza G i M rozmów z PKP i Nadleśnictwem 
w  sprawie przebiegu ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Radny Henryk Dyrbuś zwrócił uwagę na stan ścieżki  rowerowej - końcowy odcinek 
ul. Korfantego w kierunku Szczejkowic.
Henryk Krotofil MOSiR wyjaśnił, że jest to prywatny teren. 



Grzegorz Wolnik  Z-ca Burmistrza stwierdził,  że aby cokolwiek wykonać na tym 
odcinku drogi potrzebna jest zgoda właściciela np. w formie umowy użyczenia.
Henryk  Krotofil  MOSiR poinformował,  że  2  lata  temu MOS i  R miał  środki  na 
ścieżki teraz nie ma takich środków, mógłby to wykonać ZD i SK ale również nie ma 
na to środków. 

Ad. 5
Radny Grzegorz Wolny  poruszył  sprawę dot. stanu parku przy ul.  Furgoła, który 
należałoby dostosować do obecnych norm.  Należy zastanowić się jaką funkcję ma 
pełnić park, nie jest dostosowany do tego aby organizować tam duże imprezy, co jest 
promocją miasta a organizacja małych imprez nie opłaca się. Im dłużej tak będzie, 
tym  większe  koszty  trzeba  będzie  ponieść.  Dodał,  że  na  czerwcowy  festiwal 
konieczne jest zlikwidowanie fundamentu po scenie.
Przewodnicząca Komisji poinformowała  o  informacji  ZDiSK-u  w tym  zakresie  – 
budżet ZDiSK-u pozwala jedynie na bieżące utrzymanie tego terenu.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że nie ma wolnych środków na taki cel. 
Jeżeli chodzi o rozbiórkę to zostanie ona wykonana własnymi siłami. Przygotowania 
pod imprezę na pewno będą mieć miejsce, ale finansowo nie są możliwe większe 
remonty.
Radny Henryk Dyrbuś pytał o dalsze plany odnośnie budynku tzw. „Grzyba”.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że są czynione starania mające 
na celu sprzedaż tego budynku,  pojawiło się kilku chętnych,  natomiast na pewno 
trzeba będzie rozebrać salę widowiskową , gdyż koszty jej remonty są zbyt duże.
Lucyna  Król  Naczelnik  Wydz.  UA dodała,  że  Wydział   opiniował  dla  Wydziału 
Mienia i Geodezji podział tego terenu. 
Hanna  Piórecka-Nowak  Rzecznik  Prasowy poinformowała  o  planach  realizacji 
wspólnie  z  powiatem gry edukacyjnej  mającej  na  celu  promocję  zabytków gminy 
i powiatu.
Radny  Ryszard  Bluszcz poinformował  o  organizacji  I  Turnieju  Skata  o  puchar 
Sołtysa Szczejkowic,  który miał  miejsce 12 lutego br.  w WDK w Szczejkowicach. 
Impreza była wspaniałą promocją gminy, gdyż uczestnikami byli nie tylko mieszkańcy 
gminy ale również innych miast np. Raciborza i Jastrzębia. Podziękował za   udział 
przedstawicielom gminy i powiatu. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w tym roku nie odbędzie się turniej wsi.
Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydz.  RGiM przedstawiła  informacje  nt.  bieżącej 
działalności Wydziału:
- rozpatrywane są oferty w ramach konkursu dotacyjnego,
- trwa aktualizacja Strategii gminy,
-  przeprowadzona  została  zewnętrzna   kontrola  zadania  dot.  promocji  gminy, 
kontrola została zakończona bez wniosków pokontrolnych i żadnych zastrzeżeń. 
Radny  Ryszard  Bluszcz poinformował  o  utworzeniu  strony  internetowej 
Szczejkowic i prosił o zgłoszenie tego w ramach konkursu.

Ad. 2
Protokół Nr 1/2011 został przyjęty bez uwag „jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka 
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		                                   			   radna Jolanta Szejka                          

