
Protokół Nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

w dniu 22 września 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 36/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 sierpnia 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 4 Radnych.
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 
Komisja zauważyła, że nie podoba jej się zapis "brak oferty kulturalnej dla młodych". 
Stwierdziła, że jest on krzywdzący, ponieważ nie jest tak, że nic się nie dzieje. 
Zawsze może być ktoś niezadowolony, zależy jak to na to patrzy, jednak jakąś ofertę 
kulturalną dla młodych mamy. 
Komisja wystosowała wniosek aby zastąpić zapis "brak oferty kulturalnej dla 
młodych" zapisem mała ilość bądź niewystarczająca oferta kulturalna dla młodych. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
Do innych zapisów w projekcie Strategii komisja nie zgłosiła uwag, projekt został 
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Komisja omówiła również projekty uchwal w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice,
2) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach,

4) wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Do w/w projektów uchwał Komisja uwag nie zgłosiła. 
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Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodnicząca poinformowała, ze zostało wydane 
Zarządzenie Burmistrza w sprawie inicjatywy lokalnej. Powiedziała, że chwalimy się, 
że mamy inicjatywy, ale mamy również barierę finansową.  Środki w kwocie 20 tys zł. 
są za małe. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że będziemy musieli wydać 
około 200 tys zł na rozkręcenie centrum wspierania organizacji pozarządowych. Na 
wszystko nie mamy. Poza tym należy poczekać aż spłyną wnioski i wtedy się 
zobaczy. 

Następnie zostały omówiono przebieg dożynek gminnych. Padły słowa, że może 
lepiej byłoby zrobić jedne dożynki dla całej gminy, na które byłoby więcej środków, 
a nie osobno w każdym sołectwie.

Radny Henryk Dyrbuś powiedział, że w sołectwach jest to  już tradycja i nie należy 
tego burzyć. Nie warto tego zmieniać. Poza tym po co zganiać wszystkich do jednej 
miejscowości, a i tak nie każdy będzie mógł dojechać.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że mało jest już gmin, które się 
tak rozdrabniają jak my. 

Radny Ryszard Bluszcz powiedział, że jest to święto w sołectwie i mimo małych 
środków można to jakoś zorganizować. Trzeba po prostu chodzić za sponsorami. 
Jeżeli tego święta by nie było, to sołtys nie miałby już nic do roboty. 
Poza tym dodał, że gdy gmina będzie organizować dożynki powiatowe mogłaby 
jednocześnie wystąpić o organizację dożynek wojewódzkich. Nie byłby to zły pomysł.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że jest jak najbardziej za, 
gmina na pewno sobie z tym poradzi. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o inauguracji nowego roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 29 września trwa nabór, powstały nowe grupy, 
trwa projekt Senior Enter.
Poinformowała również o uroczystych obchodach z okazji 40 lecia Hufca ZHP 
Czerwionka-Leszczyny.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz              

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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