
Protokół Nr 25/2013

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 24 czerwca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Radny Grzegorz Wolny, 
który 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 5 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
Omówiono projekty uchwał w sprawie:

1/przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obszaru obejmującego 
część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od 
autostrady A1, na południe      od ściany lasu oraz na zachód od  ul. K. Miarki,

2/zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk.

Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.

Radny Henryk Dyrbuś zgłosił uwagi co do projektu uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej w Bełku.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik udzielił wyjaśnień w tym temacie.

Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, 
o I Etapie Turnieju Europejskiego – Śląskie do przodu, w którym nasza gmina bierze 
udział, a który odbędzie się w najbliższą sobotę 29 czerwca – start targowisko 
miejskie w Czerwionce godz. 10.00.
Radny Ryszard Bluszcz omówił obchody 790 - lecia Szczejkowic. Podziękował Bur-
mistrzowi i Naczelnik Jasiczek za pomoc w organizacji tej imprezy w której  brało 
dział prawie 1000 osób.
Wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Wolny podsumował przebieg Festiwalu 
Around the Rock. W festiwalu brało udział 6 tys. osób. Podziękował wszystkim 
zaangażowanym w jego organizację
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił potrzebę opracowania regulaminu przyznawania 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy, w związku ze zgłoszeniem do tego tytuły 



ks. Henryka Pawlicy, budowniczego kościoła i długoletniego proboszcza 
w Przegedzy. 

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:
Alina Kuśka                
 

Wiceprzewodniczący Komisji

     radny Grzegorz Wolny


	Ad. 1
	Ad. 2
	Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 2013 r. przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.
	Ad. 3
	Ad. 4

