
Protokół Nr 35/2014

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 26 maja 2014 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.
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 6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 marca 2014 r. przyjęto  przy 

4 głosach „za”, 1 „wstrzymującym.
Protokół Nr 34/2014 z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. 

przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku obrad 
sesji. 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o realizacji innowacyjnego projektu 
„Senior: enter” dla osób 60+, w ramach którego organizowane będą kawiarenki 
obywatelskie, kawiarenki internetowe, wykłady z różnych dziedzin itp. Chęć udziału 
w projekcie, który będzie realizowany od kwietnia do grudnia br.,  zgłosiło 120 osób. 
Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydz.  RGiM poinformowała  o  realizacji projektu 
„Wspólnie znaczy lepiej – system pracy organizacji pozarządowych i administracji 
w Czerwionce-Leszczynach”, którego partnerami są CRiS w Rybniku, Urząd Gminy 
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach oraz organizacje pozarządowe.
Kolejna informacja dotyczyła organizacji  6  czerwca  br.  na  terenie  gminy VI  Dnia 
Samorządu Terytorialnego - organizatorami są Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn,
Przewodnicząca Komisji poinformowała o otrzymaniu  zaproszenia  jako  goście 
honorowi na uroczystość związane z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Roku 2013”, 
które odbędą się 2 lipca br. w Warszawie, w Senacie RP. Następnie podziękowała 
organizatorom   uroczystości 3 Maja oraz Dnia Tańca.
Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydz.  RGiM poinformowała  o  wizycie  delegacji 
z  rumuńskiego miasta Cacica  i podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Związkiem Polaków w Rumunii - Domem 
Polskim w Cacica, które nastąpi 6 czerwca br.        

  



Radny Grzegorz Wolny przedstawił informację na temat przygotowań 
do tegorocznej  edycji  festiwalu Around the Rock oraz obchodów Dni  Czerwionki-
Leszczyn.
Przewodnicząca  Komisji poinformowała  o  zamiarze  zgłoszenia  sołectwa  Bełk 
do konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.

  

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka                

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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