
Protokół Nr 11/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 12 grudnia 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 5 radnych.

Ad.4 
Przewodnicząca Komisji Jolanta Szejka poinformowała Komisję o Polsko-Czeskim 

Forum Organizacji Kulturalnych podsumowującym projekt „Polsko-czeski dialog 
kulturowy”, które odbyło się 12 grudnia br. Przewodnicząca spotkała się również 
z  Prezes Uniwersytetu  Trzeciego Wieku panią  Marią  Białek.  Przewodnicząca 
poinformowała, że 13 grudnia br. odbędzie się Regionalne Spotkanie Liderów 
Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Rzecznik Prasowy pani  Hanna Piórecka-Nowak  przypomniała,  że w sobotę 17 
grudnia o godzinie 10.00 odbędzie się jarmark świąteczny, na którym będzie można 
zakosztować darmowych makówek będących wyrobem kół gospodyń wiejskich całej 
gminy. Na jarmarku będzie scena, na której występować będą m.in. uczniowie ZS3, 
SP8,  wychowankowie  Świetlic  terapeutyczno-środowiskowych.  Goście  jarmarku 
będą  mieli  możliwość  zakupienia  ozdób  choinkowych.  Będą  również  obecni 
wolontariusze ze skarbonkami. Całość dochodu z jarmarku będzie przekazana na 
konto Fundacji „Iskierka”, aby wspomóc chore dzieci Tomaszka i Wiktorię.

Radny  Ryszard  Bluszcz poinformował,  że  w  2012  roku  na  terenie  gminy 
Czerwionka-Leszczyny odbędą się dożynki powiatowe.

Radny poprosił Komisję o przegłosowanie wniosku, aby zobowiązać Wydział 
RGiM do zgłoszenia kandydatury pani sołtys Jolanty Szejka na Sołtysa Roku 
2011.
Komisja podjęła w/w wniosek 4 głosami „za”.

Naczelnik  Wydziału  RGiM  Krystyna  Jasiczek  poinformowała  Komisję  
o Zarządzeniu Nr 452/11 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 
2011  roku  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań 
publicznych GiM Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2012 roku.
Oferty  na  realizację  w/w  zadań  należy  składać  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 12 grudnia 2011 
roku do 3 stycznia 2012 roku.



Ad. 3
Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia 
uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych.

Ad. 2
Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 21 listopada 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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