
Protokół Nr 36/2014

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 25 sierpnia 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 4 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 maja 2014 r. przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 4 Radnych.
 
Ad. 3 
Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  projekty  uchwał  przygotowane  przez 
Wydział Mienia i Geodezji.
Do pozostałych projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag. 

Ad. 4 
Przewodnicząca pytała na jakim etapie jest zwrot funduszu sołeckiego.
Skarbnik zwrot dotyczy Bełku, Przegędzy i Stanowic, po otrzymaniu informacji z tych 
sołectw o sposobie wydatkowania zwrotu dokonana zostanie zmiana w budżecie 
w tym zakresie. 
Przewodnicząca zapoznała  członków Komisji  z  informacjami  na  temat  wydarzeń 
które miały miejsce w ostatnich miesiącach:

• 2 lipca br. Przewodnicząca Komisji razem z Burmistrzem G i M uczestniczyli 
w konferencji zorganizowanej przez Senat RP, poświęconej realizacji 
funduszu sołeckiego,

• Chór „Magnificat” z parafii w Czuchowie pod kierownictwem pani Stefani Szyp 
zdobył Grand Prix Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 2014 
oraz pierwsze miejsce w Europejskim Konkursie  „Rozśpiewany Śląsk”,

• po raz trzeci uczeń Szkoły Podstawowej w Przegędzy Paweł Salamon został 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach, 
gdzie zdobył najwyższą z nagród Grand Prix,

• obchodzono 30-lecie Klubu Kultury Japońskiej w Czerwionce-Leszczynach,
• miały miejsce imprezy i festyny w ramach Dni Czerwionki-Leszczyn,
• zakończono pierwszy rok akademicki 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Czerwionce-Leszczynach, 
• trwa realizacja projektu „Senior: enter”, który ma na celu aktywizację osób 

starszych w społeczności lokalnej,
• w ostatnią niedzielę odbyły się Dożynki Powiatowe w Lyskach, gdzie wóz ze 

Stanowic zajął 2 miejsce,



• sołectwo Bełk przystąpiło do konkursu „Piękna Wieś” a sołectwo 
Szczejkowice do konkursu na najlepszą stronę internetową,

Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM poinformowała, iż 28.08.br. z inicjatywy 
organizacji pozarządowych odbędzie się spotkanie z Burmistrzem G i M na temat 
współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu naszej Gminy, 
projektu  Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok oraz planowanego powstania 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Na najbliższej sesji Rady będzie miało miejsce 
wręczenie nagród w ramach konkursu „Własna firma – lubię to”. Do konkursu 
zgłosiło się 12 firm z terenu gminy, laureatami zostały 3 firmy.
Poinformowała również, iż 3 września o godz. 15.00 w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym   odbędą się  ostatnie warsztaty związane z opracowaniem „Strategii 
Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku”. Na koniec września 
planowane jest przedłożenie Radzie projektu uchwały w tym zakresie. 
Przewodnicząca poruszyła kwestie możliwości wprowadzenia w gminie Karty 
Seniora. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka                

Przewodnicząca Komisji

   radna Jolanta Szejka
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