
Protokół Nr 18/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 10 września 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” - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Teresa  Zawalska omówiła  projekt 
uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  okręgi 
wyborcze.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król  omówiła projekty 
uchwał w sprawie:

1/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w Palowicach,

2/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  części  terenu 
górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze  położonym  w  rejonie  ulicy  Furgoła, 
Odrodzenia oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko.

Radny Marek Paluch zapytał ile wniosków zostało złożonych w Palowicach. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  wyjaśnił, że w tym przypadku kryterium 
nie była ilość wniosków. Nie miło sensu zajmowanie się tylko terenem przy Szkole 
Podstawowej w Palowicach, ponieważ koszty byłyby niewiele mniejsze a dzielić tak 
małą jednostkę, jak Palowice, byłoby nieracjonalne.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.
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Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Rybnickiemu  z  przeznaczeniem  na 
realizację zadań na drogach powiatowych w rok 2013.
Wyjaśnił,  że  jest  to  zabezpieczenie  środków na przyszły  rok,  na  ulicę  Jesionka  
i Zabrzańską. Wnioski na „schetynówki” są wyżej oceniane, kiedy są realizowane  
w partnerstwie.

Radny  Ryszard  Bluszcz  zainterweniował  w  sprawie  ulicy  Palowickiej  
w Szczejkowicach. Wyjaśnił, że po wizycie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Rybniku, narodził się pomysł skanalizowania niewielkiego odcinka oraz wykonanie 
chodnika na odcinku ok. 1,20 m. Zapytał czy taka sprawa z ZDP wpłynęła do Urzędu.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że taka sprawa jeszcze nie 
wpłynęła.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.

Sekretarz Gminy i Miasta Józef Zaskórski omówił projekt uchwały w sprawie diet 
dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli).

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny Krystyna 
Jasiczek omówiła projekty uchwał w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z  dn.  29  czerwca  2012r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  do  projektu  pn:  „Podnieś  kwalifikacje  –  ucz  się  języków”  w ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.

Ad.4
W  sprawach  bieżących  podsumowano  obchody  50-lecia  nadania  praw  miejskich 
Czerwionce-Leszczynom, zamknięcie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych 
współpraca z miastem partnerskim, podsumowanie organizacji dożynek powiatowych 
i  sołeckich.  Przewodnicząca  Komisji  podziękowała  Z-cy  Burmistrza  Andrzejowi 
Raudnerowi  za  koordynację  i  organizację  imprez  związanych  z  w/w  obchodami. 
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Podziękowania skierowano również dla pani Rzecznik Prasowej Hanny Pióreckiej, 
Naczelnik Wydziału RGiM Krystynie Jasiczek, Dyrektor MOK-u Marioli Czajkowskiej 
oraz wszystkim zaangażowanym.
Przewodnicząca poinformowała, że pani Hanna Piórecka zgłosiła Sołectwo Bełk do 
obchodów  „Europejskich Dni Dziedzictwa” od 8 września do 16 września br.
Wyrażono podziw dla Urzędu Gminy i  Miasta za organizację imprez związanych  
z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom.
Przewodnicząca podziękowała i wyraziła uznanie dla zespołu „Światło” i ZYGZAK.

Ad. 2
Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2012 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 Radnych. 
 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska                   

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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