
Protokół Nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 18 listopada 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Jolanta Szejka, 
który powitała wszystkich zebranych.
W związku ze śmiercią radnego Krzysztofa Raka uczczono Jego pamięć minutą 
ciszy.
Następnie Przewodnicząca 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 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października 2013 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
Omówiono projekty uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku,

2) przeprowadzenia referendum  gminnego w przedmiocie podziału Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,

3) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego obszary 
w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w 
rejonie ul. Rybnickiej  w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. 
Słonecznej w obrębie Książenice i  działek 388/31 i 387/31  w obrębie 
Przegędza,

Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 4 
Przewodnicząca  Komisji poinformowała  o  przebiegu  obchodów  Święta 
Niepodległości, podziękowała organizatorom. 
21 listopada br. odbędzie się Forum Sołtysów, na które zaproszenie otrzymali 
wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy.
Następnie poinformowała o trwającym konkursie  „Śląskie do Przodu” i omówiła 
działalność Uniwersytetu III Wieku  - ustalono program działalności do lutego 2014 
roku.
Przewodnicząca zapoznała również członków Komisji z petycją pracowników 
PW i K w sprawie remontu drogi dojazdowej  do siedziby spółki.



Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. Rozwoju Gminy i Miasta poinformował, 
że 26 i 28 listopada br. odbędą się pierwsze warsztaty strategiczne.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Wydawnictwa Prasowego „EWEL” 
w którym kierowano do radnych zapytania dot. podjętych działań w zakresie 
obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ustalono, że wystosowana zostanie jedna wspólna odpowiedź radnych.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:
Alina Kuśka                

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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