
    Protokół  Nr  5/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 13 czerwca 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. Sprawy bieżące

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

Ad. 3
Pan Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  na  rzecz  dotychczasowego 
najemcy, do którego nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie „za” – głosowało 6 radnych.

Pani  Gabriela  Cisek  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  omówiła  projekt  uchwały 
w  sprawie   zmian  statutu  Biblioteki  Publicznej  w  Czerwionce-Leszczynach,  do 
którego nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie „za” – głosowało 6 radnych.

Pani Katarzyna Mura pracownik Wydz. MG  omówiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  jej  użytkowników 
wieczystych, do którego nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie „za” – głosowało 6 radnych.

Pani Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RG i M poinformowała, że w najbliższym 
czasie odbędą się targi inwestycyjne w Poznaniu oraz Brukseli, Monachium, Wiedniu 
i  Brnie  gdzie  będą  reklamowane  tereny  inwestycyjne  naszej  gminy  w  związku 
z  projektem,  który  jest  dofinansowany ze  środków Unii  Europejskiej.  Celem tego 
przedsięwzięcia jest przedstawienie naszej oferty inwestycyjnej   dotyczącej  terenu 
Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny,  a następnie zainteresowanie naszą ofertą 
i  pozyskanie inwestorów.  Akcja promocyjna będzie prowadzona także w mediach 
i środkach komunikacji miejskiej.

Ad. 4
Radny Grzegorz Wolny  poinformował obecnych o rozpoczętej promocji Festiwalu 
AROUND THE ROCK, który odbędzie się 25 czerwca br. w Parku im. Piotra Furgoła 



w Czerwionce.  Powiedział,  że do tej  akcji  włączą się  lokalne rozgłośnie radiowe, 
będą  plakaty,  kierunkowskazy  i  banery  promujące  IX  Festiwal  muzyki 
niemechanicznej.

Przewodnicząca  Komisji  zapytała,  jak  wygląda  sprawa  realizacji  planowanej 
inwestycji na targowisku w Czerwiące?
Pan Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PR i G odpowiedział, że w ostatnim czasie została 
wydana pozytywna decyzja dotycząca realizacji przedmiotowej inwestycji i za tydzień 
nastąpi przekazanie budowy.

Radny Henryk Dyrbuś  przypomniał,  że nie dostał  odpowiedzi z Wydziału Mienia 
i  Geodezji  w  sprawie  ustalenia  stanu  prawnego  ul.  Polnej  w  Przegędzy,  o  którą 
występował osobiście do Pana Gajdy z tego wydziału.
Pani Katarzyna Mura pracownik Wydz. MG  odpowiedziała, że radny otrzyma tą 
odpowiedz na piśmie.

Przewodnicząca Komisji podniosła temat zwiększenia promocji  Izby Przemysłowo 
Handlowej w Czerwionce. 
Pan Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PR i G  powiedział, że odbyło się w tym temacie 
spotkanie  robocze  w  celu  otwarcia  filii  z  punktem  konsultacyjno-doradczym 
i zatrudnieniu kilku osób dla profesjonalnej i kompetentnej obsługi. Dodał, iż było by 
dobrze, aby te środowisko rozruszać i realizować np. szkolenia. Podkreślił, „dobrze, 
kiedy władza publiczna reprezentuje firmy poprzez jakąś instytucję”. 

Radny  Jan  Pala  zapytał  jak  wygląda  sprawa  rewitalizacji  familoków?  czyli 
zabytkowego osiedla patronackiego Kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
Pan Andrzej Wącirz Naczelnik BFZ odpowiedział, że gmina przegrała konkurs na 
to zadanie i w najbliższym czasie nastąpi procedura odwoławcza.
Pan Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PR i G dodał, przegraliśmy o 0,7 pkt. Wniosek był 
bardzo obszerny, więc może coś komuś umknęło i w związku z tym razem z BFZ 
będziemy  szukać  punktu  zaczepienia,  aby  jeszcze  raz  ten  dokument  został 
zweryfikowany.

Przewodnicząca  Komisji  powiedziała,  że  bardzo  często  zmieniają  się 
Konserwatorzy  Zabytków  w  Katowicach,  co  źle  wpływa  na  działania  w  naszym 
rejonie. 
Pan Grzegorz Wolnik  Pełn.  ds.  PR i  G  powiedział,  że konserwatorzy zabytków 
mają o naszej gminie bardzo dobre zdanie, czego przykładem jest to, że dwie nasze 
wspólnoty  mieszkaniowe  uzyskały  dofinansowanie,  więc  współpraca  jest  bardzo 
dobra.

Radny Ryszard  Bluszcz   zapytał  jak  wygląda  sprawa  wniosku  na  Wiejski  Dom 
Kultury w Szczejkowicach, wyłożenie ok.10 m kostki brukowej?
Pan  Andrzej  Wącirz  Naczelnik  BFZ  odpowiedział, że  fundusz  sołecki  został 
wykorzystany  i  dodał,  że  brakuje  pieniędzy  na  Program  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich.
Pan Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PR i G uzupełnił, że w związku z brakiem środków 
finansowych nie możemy się znaleźć w konkursie na to zadanie.

Pani  Hanna  Pióreczka-Nowak  Rzecznik  Prasowy  podniosła  temat  związany 
z  umieszczaniem  ogłoszeń  i  plakatów  na  tablicach  i  słupach  informacyjnych 
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i  poprosiła  radnych  o  podjęcie  decyzji  w  sprawie  darmowej  lub  płatnej  formy 
korzystania z tych punktów. 
Komisja przeprowadziła w tej sprawie głosowanie.
Za bezpłatną formą korzystania z tych miejsc głosowało 4 radnych,  przy 1 głosie 
wstrzymującym i 1 przeciwnym.

Ad. 2
Protokół  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  4/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka 
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		                                   			   radna Jolanta Szejka                          

