
   Protokół Nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

w dniu 2 września 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. Informacja o bieżącej działalności promocyjnej gminy.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 24  czerwca  2013 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Ad. 3
Przewodnicząca  Komisji omówiła projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  przez   GiM 
dotacji  celowej  na  remont  kościoła  w  Bełku.  Podziękowała   Naczelnikowi   Wydziału 
Funduszy  Zewnętrznych  Andrzejowi  Wącirzowi  za  przygotowanie  wniosku 
o  dofinansowanie  do  ministerstwa.  Przytoczyła  poszczególne  kwoty  przyznane  przez 
odpowiednie podmioty tj. ministerstwo, urząd marszałkowski, kurię oraz GiM. Zaznaczyła, 
że prace remontowe weszły do wewnątrz budynku. Że należy zrobić nowy harmonogram 
prac.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że fizyczny byt kościoła jest niezagrożony, konstrukcja 
obiektu  jest  stabilna.  Teraz  należy  odrestaurować  jego  wartość  artystyczną.  Dodał, 
że  pieniądze  w  wysokości  25.000  zł,  które  zostały  zainwestowane  na  przygotowanie 
dokumentacji,  zwróciły się wielokrotnie. 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały – głosowało 6 Radnych. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, 
że  Burmistrz  prosił  o  dopuszczenie  do  obrad  sesji  projektu  uchwały,  która  dotyczy 
wyrażenia zgody  na przystąpienie GiM do projektu nt wdrażania modelu współpracy jed-
nostek samorządu z organizacjami pozarządowymi. Gmina wspólnie z CRIS-em wystąpiła 
o środki na ten projekt, które zostały przyznane. Projekt  będzie trwał od października 
br do końca czerwca 2015r. 

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

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji poinformowała o zdobyciu tytułu mistrza świata przez drużynę 
juniorek  zespołu  Zyg  Zag  oraz  wicemistrzostwa  świata  przez  drużynę  seniorek 
w/w zespołu.



Podziękowała  organizatorom,  koncertu  Lata  z  Radiem.  Zaproponowała 
by zorganizować taki koncert w przyszłym roku.
Podziękowała uczestnikom turnieju „Śląskie do przodu”. Wyraziła żal, że zabrakło jedności 
i mobilizacji wśród mieszkańców w trakcie głosowania sms. 
Podkreśliła  jakie  znaczenie  ma  dla  promocji  Gminy  hala  targowa,  gdzie  odbył  się 
pokaz kina plenerowego, czy też zajęcia Zumby, w których wzięło udział 180 uczestniczek. 
Poinformowała  również  o  zaproszeniu  dla  sołtysa  roku  na  dożynki  prezydenckie, 
które odbędą się 14-15 września w Spale.

Ad 5
Przewodnicząca  Komisji  wystąpiła  z  wnioskiem,  żeby  inicjatywę  podziału  Gminy 
Komisja oceniła jednoznacznie jako działanie na niekorzyść Gminy i psucie jej wizerunku. 

Za przyjęciem wniosku było 5 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu – głosowało 
6 radnych.

Radny Henryk Dyrbuś,  który wstrzymał się od głosu miał żal o zorganizowanie przez 
członków Wspólnoty  Śląska  „Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska  festynu w Przegędzy, 
który terminowo nałożył  się  z  dożynkami,  organizowanymi  tam rok  w  rok  w  pierwszą 
niedzielę  września.  Radny  uważa,  że  takie  działania  dzielą  mieszkańców  sołectwa, 
zamiast ich jednoczyć. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o tym, że inauguracyjne spotkanie Uniwersytetu 
III  wieku  odbędzie  się  12  września.  Jednocześnie   poprosiła  wszystkich  uczestników 
spotkania  o  rozpowszechnienie  tej  informacji  wśród  starszych  mieszkańców  oraz 
o rozwieszenie plakatów.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, 
że prace nad aktualizacją strategii rozwoju Gminy rozpoczną się 1 października. 
Poinformowała  również,  że  w  czwartek  tj.  05  września  przyjeżdża  komisja  z  Urzędu 
Marszałkowskiego na prezentację projektu zgłoszonego do „Pięknej Wsi”. 
                   

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz                
 

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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