
Protokół Nr 10/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 21 listopada 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 projektu budżetu gminy na 2012 rok.
5. Informacja dot.  „Święta makówek” oraz imprez pod hasłem „Przyjaciele dla 

Tomaszka i Wiktorii”.
6. Sprawy bieżące.     

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 5 radnych.

Ad.3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło krótko omówił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok.

Ad.5
Rzecznik  Prasowy  Pani  Hanna  Piórecka-Nowak poinformowała  o  organizacji 
imprez, z których dochody będą w całości przeznaczone dla Fundacji „Iskierka” na 
pomoc dla dzieci Wiktorii i Tomaszka – mieszkańców naszej gminy. Będzie to m. in. 
17 grudnia organizacja święta makówek, które odbędzie się przy ulicy Kombatantów 
w dzielnicy Czerwionka. W imprezę angażują się wszystkie koła gospodyń wiejskich 
w gminie. Mieszkańcy będą bezpłatnie częstowani makówkami. Będzie również 150 
choinek, które zostaną rozdane. Będą organizowane występy,  konkursy i zabawy. 
Środki z promocji zostaną przeznaczone, m.in. na wykonanie drewnianych budek. 
Następnie w MOK-u o godzinie 17.00 odbędzie się, w ramach imprezy pod hasłem 
„Przyjaciele dla Tomaszka i Wiktorii”, występ Kabaretu Trójka Popularna i Kabaretu 
Młodych  Panów.  Odbędą  się  również  występy  zespołów  Underground  i  Popiół,  
a także sprzedawane będą cegiełki w cenie 30,00 zł.
18 grudnia odbędzie się koncert poezji śpiewanej zespołu Chwila Nieuwagi.
Przewodnicząca Komisji dodała, że do imprez dołączą się organizacje pozarządowe 
i stowarzyszenia. 

Ad.6
Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 17 listopada odbyło się spotkanie, 
na którym została powołana Powiatowa Rada Pożytku Publicznego. 

Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  wdrożenie  w  życie  uchwały  
Nr  LI/600/10  z  dnia  25  czerwca  2010  roku  w  sprawie  określenia  trybu 
powoływania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Gminnej  Rady 
Działalności  Pożytku  Publicznego  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-



Leszczyny oraz powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Radny Ryszard Bluszcz  poinformował, że przystąpiono do wykonania ścinki przy 
poboczach i utwardzenia poboczy przy drodze nr 924 na długości od miejscowości 
Żory do sołectwa Stanowice.

Ad. 4 
Skarbnik GiM omówił projekt budżetu gminy na 2012 rok. 

Ad. 2
Protokół Nr 08/2011 z posiedzenia Komisji  w dniu 24 października 2011 r.  został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska   
 

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka
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