
Protokół Nr 13/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 20 lutego 2012 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. 3
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny omówił 
projekty uchwał nr 2 i 3 odpowiednio w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2012  oraz  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Radny Marek Paluch zapytał czy znana jest już kwota dotacji na budowę instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Skarbnik GiM poinformował, że w budżecie na 2012 rok jest to kwota równa 30 tyś 
zł. 
Radny Marek Paluch zaproponował, aby rozpatrzyć możliwość podziału tej kwoty 
pomiędzy mniejszej liczby wnioskodawców, aby dofinansowanie, jakie mogą otrzy-
mać na wspomniany cel., było większe niż jest to zapisane w projekcie uchwały w re-
gulaminie udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (załącznik nr1), tj. nie większa 
niż 1500 zł. Radny wspomniał, że w innych gminach są to kwoty ok. 4 tyś zł.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że wysokość dotacji jest uzależniona od możliwości finanso-
wych gminy, stwierdził, że warto się nad tą propozycją zastanowić.
Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik poinformował, że do urzędu wpłynęło 
pismo  od  Dyrekcji  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  Województwa  Śląskiego  
z  prośbą  o  zaopiniowanie  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  
w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel-
kich. Pełnomocnik wyjaśnił, że po przeanalizowaniu zapisów w projekcie w/w uchwa-
ły okazało się, że są one niekorzystne, ponieważ blokują działania inwestycyjne w 
gminie.
Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia pani Cecylia Grzybek omówiła projekt w/w 
uchwały. Szczegółowo omówiła §3 projektu uchwały dotyczący zakazów na obszarze 
Parku Krajobrazowego.
Pełnomocnik ds. PRiG stwierdził, że Rada Miejska otrzymała w/w projekt w celu za-
opiniowania,  ale wspomniano w piśmie przewodnim, że projekt takiej  uchwały nie 
podlega uzgodnieniu z radami miast i gmin z terenu Parku, tzn., że można zabrać 
głos w dyskusji, ale głos ten niewiele znaczy.



Zapisy projektu uchwały będą miały wpływ na plan zagospodarowania przestrzenne-
go.  Wyjaśnił,  że  prawdopodobnie  Burmistrz  będzie  wnosił  
o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie negatywnej opinii do 
omawianego  projektu  uchwały  Sejmiku  Woj.  Śl.  Prawdopodobnie  forma  projektu 
uchwały na sesję będzie prosta, ale w piśmie przewodnim kierowanym do Dyrekcji 
ZPKWŚ będą zapisane pytania i uwagi, co do zapisów w projekcie uchwały SWŚ. 
Opinia negatywna musi być poparta odpowiednimi argumentami.
Naczelnik Wydz. EiZ  stwierdziła,  że należy zadać sobie pytanie, dlaczego zapisy  
w projekcie uchwały są bardziej restrykcyjne niż zapisy w ustawie o ochronie przyro-
dy. W/w zapisy zamykają nam drogę do inwestycji celu publicznego. 
Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że na najbliższej sesji Bur-
mistrz  będzie  wnioskował,  aby  radni  głosowali  za  przyjęciem  projektu  uchwały  
w sprawie negatywnej opinii. Wspomniał, że w mieście Rybniku również będzie po-
dejmowany projekt uchwały opiniujący negatywnie w/w projekt uchwały SWŚ. Wyja-
śnił, że nie jesteśmy przeciwko Parkowi, ale uważa, że nie powinny blokować gmin-
nych inwestycji. Wyjaśnił, że rozumie dobre intencje powstania projektu uchwały, któ-
rego zapisy porządkują wiele spraw.

Komisja „jednogłośnie” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich. Głosowało 5 radnych.

Ad.4 
Pani Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy GiM poinformowała, że 26 stycz-
nia odbył się organizowany przez UGiM w Czerwionce-Leszczynach casting. Wyło-
nione zostały trzy osoby - mieszkańcy regionu, którzy zostaną twarzami kampanii 
promocyjnej gminy. W czwartek 23 lutego br. będzie kręcony spot telewizyjny w Za-
wierciu. Wizerunek osób będzie znajdował się, również, na bilbordach. Przygotowy-
wany jest również spot radiowy. Szczegółów udziela Wydział Rozwoju Gminy i Mia-
sta. 
Poinformowała, że rozpoczynają się imprezy związane z Jubileuszem 50-leia nada-
nia praw miejskich Czerwionce-Leszczynom. 3 marca br. odbędzie się pierwsza pre-
zentacja  dzielnic  GiM,  będzie  to  prezentacja  dzielnic  Czerwionka  Karolinka  
i Czerwionka Centrum. W związku z Jubileuszem biblioteka Publiczna w Czerwionce-
Leszczynach ogłosiła konkurs fotograficzny oraz konkurs na najlepszą pieczęć jubile-
uszową. 
Komisja uzgodniła, że zostaną rozpoczęte prace nad organizacją jarmarku wielka-
nocnego. 
Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że 17 lutego 2012 
r. w hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach, odbył się koncert z ok. jubileuszu 
20-lecia Formacji Tanecznej "ZYGZAK", która działa w Domu Kultury w Leszczynach 
i  od  początku  swojego  istnienia  pracuje  pod  kierunkiem  Katarzyny  Grzegorzek. 
Skierowała  podziękowania  dla  pani  Grzegorzek  oraz  skierowała  prośbę  do 
Burmistrza o wsparcie dla Zespołu.
Poinformowała również, że 5 marca br. odbędzie się Forum Kobiet Ziemi Śląskiej  
w gmachu Sejmu Śląskiego.
Poinformowała również o wstępnym terminie 12 marca br. spotkania z panią Marią 
Białek Prezes Uniwersytetu III Wieku w Rybniku w sprawie utworzenia Uniwersytetu 
III Wieku na terenie naszej gminy.



Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik poinformował, że wpłynęło niedawno 
do  urzędu  pismo  z  Uniwersytetu  Śląskiego  z  prośbą  o  wsparcie  finansowe. 
Wykorzystano ten fakt  do tego, aby nie tylko udzielać wsparcia  finansowego,  ale 
również do tego, aby zostać partnerem tego przedsięwzięcia. Odbyła się rozmowa 
pani Dyrektor OPS, Naczelnik Wydziału RGiM oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, że 
należałoby utworzyć  w pierwszej  kolejności oddział  zamiejscowy lub filię i  zbadać 
zainteresowanie przedsięwzięciem. Stwierdził, że jest to cenna inicjatywa.
Przewodnicząca  Komisji  radna  Jolanta  Szejka  złożyła  podziękowania  dla 
Burmistrza GiM pana Wiesława Janiszewskiego, Z-cy Burmistrza GiM pana Andrzeja 
Raudnera, Pełnomocnika ds.PRiG pana Grzegorza Wolnika, Naczelnik Wydz. RGiM 
pani  Krystyny  Jasiczek,  Naczelnik  Wydz.  PP  pani  Lucyny  Król,  pana  Andrzeja 
Wącirza Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych za wsparcie projektu na uzyskanie 
dotacji  na  odnowę  zabytkowego  kościółka  w  Bełku  oraz  dla  radnych  za 
przegłosowanie 25 tyś na w/w cel. Dzięki temu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymano dotację w wysokości 275 tyś zł.
Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik oświadczył, że jest to wielki sukces, 
m. in. przez to, że projekt różni się od dotychczasowych. Jest to projekt na poziomie 
krajowym.
Radny  Ryszard  Bluszcz podziękował  wszystkim,  którzy  brali  udział  
w organizowaniu II Turnieju Skata o Puchar Sołtysa, który odbędzie w się 25 lutego 
br. w Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach. W turnieju weźmie udział ok. 100 
uczestników.
Ad. 2
Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2012 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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