
    Protokół  Nr  3/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 21 marzec 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. Informacja nt. organizacji kiermaszu świątecznego.
5. Informacja nt.:

- „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów”
- „Akademia  Rozwoju  –  szansa  dla  rozwoju  mieszkańców  gminy 

Czerwionka-Leszczyny”.
6. Sprawy bieżące.         

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 6 radnych.

Ad. 5
Przewodnicząca Komisji  poinformowała o spotkaniu  Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, które w dniu 17 marca br., miało charakter organizacyjny, a dotyczyło 
organizowania od 29 marca br.  bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców naszej gminy 
niezależnie  od  przynależności  do  stowarzyszeń,  kół,  organizacji  czy  grup 
nieformalnych. 
Pani  Hanna  Pióreczka-Nowak  Rzecznik  Prasowy  uzupełniła,  że  29  marca 
w  Miejskim  Domu  Kultury  w  Czerwionce  odbędzie  się  konferencja  „Akademia 
Rozwoju  –  szansa  dla  rozwoju  mieszkańców  gminy  Czerwionka-Leszczyny”. 
W trakcie tego spotkania będzie można uzyskać wiele informacji na temat pisania 
projektów,  zasad równości  czy komunikacji  interpersonalnej,  a także wiele  innych 
zagadnień. Dodała, że w okresie od kwietnia do października br. odbędzie się cykl 
szkoleń dla naszych mieszkańców ze środków unijnych z programu „Kapitał Ludzki”, 
które organizowane są darmowo wraz z materiałami dydaktycznymi i wieloma innymi 
rzeczami  umożliwiającymi  uzyskanie  pożądanych  rezultatów  np.:  jak  starać  się 
o dotacje dla przedsiębiorców.
Radny Marek Paluch  dodał, że podczas wspomnianych szkoleń zagwarantowana 
jest także opieka dla dzieci i poprosił  aby rozreklamować te informacje.

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji  poinformowała o „kiermaszu świątecznym” jaki  zostanie 
zorganizowany 16 kwietnia br. w Leszczynach przy ul. Sportowej w parku. Jarmark 
rozpocznie się przemarszem od Domu Kultury w Leszczynach do wspomnianego 
parku miejskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do ja najszerszej grupy 
mieszkańców z nową ofertą, która może ich zainteresować  i przejść do kalendarza 
organizowanych imprez, a także promowanie w ten sposób naszej gminy. 



Ad. 3
Komisja  zapoznała  się  z  projektami  uchwał  przeznaczonych  do  podjęcia  na 
najbliższej sesji i nie wniosła uwag.

Ad. 6
Radny Marek Paluch podniósł temat gruzu w parku przy ul. Furgała w Czerwionce, 
który  zalega  w tym  miejscu  po  rozbiórce  i  zapytał  czy  może  być  zabrany przez 
zainteresowane osoby?
Pan Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PR i G odpowiedział, że tym zajmuje się 
Dyrektor ZDiSK-u i miał rozeznać ten temat. Ponadto dodał, że obecny gruz może 
być dobrym materiałem jako kruszywo na drogi. Wspomniał także o budynku tzw. 
„Grzyba”,  który  zostanie  administracyjnie  oddzielony  od  „starej  części”  w  celu 
wydzierżawienia go zainteresowanym osobom na działalność gospodarczą. Dodał, iż 
w  sytuacji,  kiedy  nie  dojdzie  do  zawarcia  umowy  na  dzierżawę  i  nastąpi  brak 
zainteresowania  tym  obiektem  to  trzeba  będzie  podjąć  temat  związany  z  jego 
rozbiórką. 
Radny Grzegorz Wolny przedstawił temat słupów ogłoszeniowych, które mogą być 
przekazane  prywatnym  firmą  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  tym 
zakresie.
Pan Grzegorz Wolnik Pełnomocnik, ds. PR i G powiedział, że taka forma istnieje 
również  w naszej gminie. Podkreślił, że to rozwiązanie ma tyle plusów, co minusów. 
Z  jednej  strony  ogranicza  mieszkańcom przyjęte  wcześniej  zwyczaje,  a  z  drugiej 
wprowadza  pewne  normy  i  porządek.  Reasumując  dodał,  że  jest  to  kwestia  do 
przemyślenia  i poprosił  Panią Rzecznik  aby temat związany z płatnymi słupami 
ogłoszeniowymi  został  przedstawiony  na  stronie  internetowej  do  szerszego 
zainteresowania mieszkańców.
Radny Grzegorz Wolny  powiedział,  że nie wszystkie słupy muszą być tą umową 
objęte i nie wszystkie muszą być płatne.  Dodał, że objęte umową mogą być tylko te, 
które znajdują się w centrum poszczególnych miejscowości.  
Pan Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PR i  G  powiedział,  że trzeba ten temat 
dokładnie przeanalizować.
Radny Marek Paluch podkreślił, że takie rozwiązanie niesie za sobą określony ład 
i porządek.
Radny  Bluszcz  Ryszard  podniósł  temat  darmowego  internetu  w  ramach 
współdziałania z Unią Europejską.
Pan Grzegorz  Wolnik  Pełnomocnik  ds.  PR i  G  powiedział,  że  funkcjonowanie 
takiego programu oparto  na projekcie  socjalnym.  Wyjaśnił,  iż  w trakcie  trzech lat 
program finansowany byłby z funduszy zewnętrznych,  a następne pięć z budżetu 
gminy. Wykonanie takiego przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy wymagałoby bardzo 
dużych nakładów finansowych, co powoduje, że na dzień dzisiejszy jest nieopłacalne 
i dodał „to projekt  socjalny, ale bardzo utopijny”.
Pan  Andrzej  Wącirz  Naczelnik  Biura  Funduszy  Zewnętrznych  uzupełnił,  że 
w przypadku realizacji tego programu trzeba by kupić ponad 40 komputerów i ten 
stan utrzymywać.
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  zainteresowaniu  terenem  Bełku 
i Czerwionki w rejonie pól byłego PGR-u na pole golfowe. 
Pan Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PR i  G  odpowiedział,  że gmina spełnia 
w tym miejscu warunki na „9 dołków”.
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Ad. 2
Protokół  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  2/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka 
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		                                   			   radna Jolanta Szejka                          

