
    Protokół Nr 6/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 29 sierpnia 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 7 radnych.

Ad. 2
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji 5/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Pan  Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik w  skrócie  omówił  sprawozdanie  z  wykonania 
budżetu  za  pierwsze  półrocze  br..  Powiedział,  że  aktualny  wynik  jest  na  plusie, 
jednak  należy  zauważyć,  że  wydatki  majątkowe wykonano  na  razie  na  poziomie 
4,5%.  Pozytywnie  oceniany  jest  wynik  w  zakresie  nadwyżki  inwestycyjnej,  która 
wynosi ok. 4 mln zł.  Pan Zbigniew Wojtyło zaznaczył także, że wskaźnik wydatków 
na oświetlenie jest wysoki.

Przewodnicząca Komisji  zapytała o zmiany w uchwale dotyczącej inkasa podatku 
od nieruchomości i podatku rolnego.

Pan  Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  poinformował,  że  wysokość  wynagrodzeń 
pozostaje  taka  sama,  zmiana  dotyczy  tego,  iż  sołtysi  nie  powinni  dostarczać 
upomnień.

Przewodnicząca Komisji zapytała o to, jakie działania zostały już podjęte w sprawie 
kandydatów na ławników z Naszej Gminy.

Radny  Henryk  Dyrbuś  odpowiedział,  że  specjalna  Komisja,  po  rozpatrzeniu 
zgłoszeń, pozytywnie oceniła wszystkich kandydatów. Teraz należy czekać na opinię 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Przewodnicząca  Komisji  poprosiła  o  zabranie  głosu  w  sprawie  planu 
zagospodarowania odpadami.
Nie było osoby, która zabrała głos w tym temacie.



Przewodnicząca  Komisji  przeszła  do  tematu  dotacji  udzielanej  na  dzieci 
uczęszczające do przedszkola w Rybniku.

Radny  Marek  Paluch  zapytał  czy  ta  dotacja  dotyczy  tylko  dzieci  objętych 
obowiązkiem przedszkolnym czy wszystkich??

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik  odpowiedział,  że Gmina ma obowiązek udzielić 
dotacji  na  każde  dziecko,  które  uczęszcza  do  przedszkola  poza  Gminą, 
a więc uchwała Rady nie jest potrzebna.

Przewodnicząca Komisji  przeszła do tematu zmiany „Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem GiM Czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2012”. Zapytała, 
o jakie zmiany chodzi i dlaczego są wprowadzane?

Pan Józef  Zaskórski  Sekretarz  odpowiedział,  że Program należy zaktualizować, 
aby  pewne  budynki,  które  już  zostały  odpowiednio  przygotowane,  mogły  zostać 
sprzedane wcześniej niż zakładano podczas tworzenia Programu.

Przewodnicząca  Komisji  zapytała  o  reorganizację  Zarządu  Dróg  i  Służb 
Komunalnych.

Pani  Ilona  Cyroń Naczelnik  wydz.  MiG poinformowała,  że  chodzi  tu  o  zgodę 
na  zbycie  części  przedsiębiorstwa  w  zakresie  Służby  Gospodarki  Odpadami. 
Obiecała,  że  szczegóły  omówi  na  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego.
 
Przewodnicząca  Komisji  przeszła  do  tematu  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Poprosiła  o  głos  w tej  sprawię  Panią  Lucynę 
Król.
 
Pani Lucyna Król Naczelnik wydz. UA wyjaśniła, że zgodnie z otrzymaną koncesją 
Spółka  Karbonia  wystąpiła  z  wnioskiem  o  przystąpienie  do  sporządzenia 
miejscowego  planu  dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”  położonego 
w obszarach dzielnic  Czerwionki,  Czuchowa i  Dębieńska.  Pani  Naczelnik  dodała, 
że  zgodnie  z  ustawą  Prawo  geologiczne  i  górnicze  koszt  sporządzenia  projektu 
pokryje w całości przedsiębiorca.

Pan  Józef  Zaskórski  Sekretarz dodał,  że  jest  to  uchwała  o  charakterze 
intencyjnym, a nie uchwała, która zatwierdza plan.

Ad. 4
Przewodnicząca  Komisji  rozpoczęła  dyskusję  od  informacji  o  Dożynkach 
Powiatowych,  które  odbyły  się  28.08.2011r.  na  których  Gmina  Czerwionka-
Leszczyny zdobyła  I  miejsce.  Przewodnicząca wyraziła  także chęć organizowania 
w przyszłości  dożynek gminnych. Poprosiła Sołtysów, aby jeszcze raz przemyśleli 
tą propozycję.

Pani  Hanna  Piórecka-Nowak  Rzecznik  Prasowy  poinformowała,  że  w  dniach 
10-11.09.  oraz  17-18.09.2011r.  odbędą się  Europejskie  Dni  Dziedzictwa,  w które 
zaangażowana jest Czerwieńska Izba Tradycji. Z kolei w dniu 17.09.2011 w Parku 
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Leśnym  w  Leszczynach  odbędzie  się  festyn  dla  Hospicjum  w  Katowicach.  Pani 
Rzecznik  podała  informacje  na  temat  promocji  terenów inwestycyjnych,  na  które 
zostały pozyskane środki w wysokości prawie 1 mln zł.  We wrześniu rozpoczyna 
się duży projekt promocyjny Naszej Gminy. W ramach tego zostaną wyemitowane 
spoty ( w I kwartale 2012r.) w TV, prasie, internecie, radiu. Ma on na celu wzrost 
inwestycji  w regionie  i  spadek bezrobocia.  Wyodrębnia się  dwie  grupy docelowe: 
Inwestor  i  Mieszkańcy.  Kampania  będzie  oparta  na  grupie  młodych  ludzi, 
profesjonalistów.  Tą  grupą  będą  mieszkańcy  Gminy,  wybrani  zostaną  poprzez 
casting. Pani Rzecznik przedstawiła hasła, które zostaną wykorzystane w spotach.

Radny Marek Paluch powiedział, że popiera takie działania mające na celu reklamę 
naszej Gminy. Zapytał o to, kiedy i jak zostanie ogłoszony casting?

Pani Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy odpowiedziała, że jeszcze w tym 
roku będą informacje w radiu, prasie i Internecie.

Pani Katarzyna Strzelczyk inspektor wydz. RGiM dodała, że konkretne daty będą 
znane dopiero wtedy, gdy będą ustalone ostateczne terminy emisji kampanii w TV.

Radny  Grzegorz  Wolny zapytał,  w  jakiej  telewizji  będą  emitowane  spoty 
reklamowe?

Pani  Hanna  Piórecka-Nowak  Rzecznik  Prasowy  odpowiedziała,  że  w  telewizji 
TVN.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy bierzemy udział w projekcie Silesia Design??

Pani Lucyna Król  Naczelnik  wydz.  UA  odpowiedziała,  że nasza Gmina została 
zgłoszona do tego projektu.

Pani Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy  zaprezentowała grę Wszędobyl 
która  została  wydana  wspólnie  z  innymi  Gminami.  Poinformowała  także, 
że jest wersja plenerowa tej gry.

Radny Marek Paluch podniósł temat rewitalizacji familoków. 

Pan Andrzej  Wącirz  Naczelnik  BFZ  odpowiedział,  że  odwołanie  od  poprzedniej 
negatywnej  decyzji  zostało  pozytywnie  ocenione  i  wniosek  zostanie  rozpatrzony 
jeszcze raz, a więc mamy jeszcze nadzieję, że dotacja zostanie przyznana.

Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała,  aby  został  utworzony  Uniwersytet  III 
Wieku.

Radny  Marek  Paluch  zapytał,  kto  to  prowadzi,  MOK  czy  inne  jednostki 
organizacyjne?

Przewodnicząca Komisji zapowiedziała, że spotka się z uczestnikami Uniwersytetu 
z Rybnika i dowie się szczegółów.
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Radny Henryk Dyrbuś powiedział,  że w Rybniku bardzo dobrze taki  Uniwersytet 
działa,  jest  dużo zainteresowanych.  Stwierdził,  że jest  to  bardzo dobra inicjatywa 
i że popiera ją. Zaznaczył jednak, że potrzebni są do tego odpowiedni ludzie.

Pani  Lucyna  Król  Naczelnik  wydz.  UA  zauważyła,  że  podobne  działania 
są realizowane przez  Koła Gospodyń  Wiejskich,  z  tym,  że uczestnikami  są  tylko 
kobiety. Dodała, że Uniwersytet III Wieku w Rybniku jest dotowany przez miasto.

Pani  Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik  Prasowy  przypomniała,  że  w  Bibliotece 
są prowadzone zajęcia komputerowe dla starszych osób.

Radny  Ryszard  Bluszcz  opowiedział  o  dożynkach,  które  odbyły 
się w Szczejkowicach. Stwierdził, że bardzo ważne jest nagłośnienie takich imprez 
i  zdobycie  sponsorów,  gdyż  nakłady  finansowe  z  gminy  są  minimalne.  Dzięki 
sponsorom możliwe jest, np. zorganizowanie degustacji wyrobów.

Przewodnicząca  Komisji  podjęła  temat  pomocy  organizacjom  pozarządowym 
podczas pisania wniosków o dofinansowanie z UE.

Radny  Marek  Paluch  zaproponował,  aby  zwrócić  się  do  Burmistrza  z  prośbą 
o zabezpieczenie kwoty ok. 10-20 tyś dla organizacji pozarządowych, aby te mogły 
ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Przewodnicząca Komisji  powiedziała,  że może to być  także wkład niefinansowy 
(np. sprzęt czy pomieszczenia). Zaproponowała także, aby wręczać podziękowania 
dla organizatorów imprez kulturalnych,  aby te osoby poczuły się docenione przez 
Gminę.

Wniosek
Komisja  jednogłośnie  podjęła  wniosek,  aby  zwrócić  się  do  Burmistrza 
o zabezpieczenie kwoty 10-20 tyś dla organizacji pozarządowych, „za” – głosowało 7 
radnych.
Komisja  jednogłośnie  podjęła  wniosek,  aby  wręczać  organizatorom  imprez 
kulturalnych podziękowania sporządzone w formie pisemnej  -  „za”  –  głosowało  7 
radnych.

Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  zmianę  godziny  posiedzenia  Komisji 
na godzinę 14:30.

Pan Józef  Zaskórski  Sekretarz  odpowiedział,  że  lepiej  będzie  zmienić  godzinę 
następnej komisji z godz. 15:30 na godz. 15:00.

Przewodnicząca  Komisji  zapowiedziała  przedyskutowanie  tej  propozycji 
z pozostałymi Komisjami.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Bugla
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Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka        
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