
Protokół Nr 24/2013 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 6 maja 2013 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. 2 

Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 

 

Następnie radny Ryszard Bluszcz wręczył kwiaty Przewodniczącej Komisji, która 

została Sołtysem Roku 2012 w konkursie ogłoszonym przez Gazetę Sołecką. 
 
Przewodnicząca Komisji podziękowała i stwierdziła, że jest to również zasługa 
mieszkańców Bełku, pracowników Urzędu, bez ich pomocy i współpracy nie 
osiągnęłaby takiego sukcesu. 
 

Ad. 3 

Sekretarz GiM omówiła projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej (2 nieruchomości w obr. Leszczyny oraz 1 
nieruchomość w obr. Dębieńsko) oraz projekt uchwały  
w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia dotacji 
udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Tęczowe” w Żorach przy  
a. Zjednoczonej Europy 20. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 6 
radnych. 

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz poinformował 

Komisję, że zostanie skierowany wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku 
obrad sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie przystąpienie do programu 
realizowanego z funduszy zewnętrznych przystąpienia do wspólnej realizacji projektu 
pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego 
wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. 



 
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że chodzi tutaj o współpracę gmin znajdujących się 
przy autostradzie A 1. Aby te gminy nie musiały wszystkiego robić samodzielnie. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o III Europejskim Dniu Kobiet Kół 
Gospodyń Wiejskich powiatu rybnickiego. Następnie omówiła V Ogólnopolski 
Festiwal Mażoretek, który odbył się na terenie naszej gminy. 
 
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o przygotowaniach 
ogólnopolskiej kampanii promocyjnej gminy oraz poinformowała o pierwszym pikniku 
siatkarskim na terenie naszej gminy, który ma się odbyć w dniach 8-9 czerwca br. 
Będzie to turniej piłki siatkowej plażowej w kategorii Mistrzostw Śląska. 
Poinformowała również, że na terenie naszej gminy 7 lipca br. odbędzie się koncert 
Lata z Radiem. 
 
Radny Grzegorz Wolny omówił organizację Festiwalu Around the Rock, który 

odbędzie się 15 czerwca w Parku Furgała. 
  
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz zaprosił wszystkich na urodziny Szczejkowic, 
które odbędą się w ramach pikniku 19 maja od godziny 17.00. 
Wspomniał również o bocianim gnieździe w Szczejkowicach, gdzie wysiadywanych 
jest 5 jaj.  
 
Przewodnicząca Komisji również zaprosiła wszystkich chętnych do uczestnictwa  

w festynie charytatywnym na rzecz chorych dzieci w Bełku, który odbędzie się 19 
maja od godziny 15.30 na Placu Słonecznym. 
Poinformowała, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk  
z Fundacją Rzeczpospolita Rowerowa zgłosiło projekt trasy rowerowej gminy  
i wygrało. 
Poinformowała również, że 1 czerwca odbędzie się Gala rock’n’roll – a  
w Bełku. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, 
że w czerwcu br. odbędzie się Kongres w Świdnicy. 
Poinformowała również Komisję, że do porządku obrad sesji Rady Miejskiej zostanie, 
na wniosek Burmistrza, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rybnickiemu, 
 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że już niebawem zostaną zakończone 
procedury związane z odbiorem hali widowiskowej przy ulicy 3 Maja. Stwierdził, że 
robi ona ogromne wrażenie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono 
 
Protokołowała: 
Bożena Zawalska                  
  
      Przewodnicząca Komisji 

 
     radna Jolanta Szejka 

 

 


