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Protokół Nr 2/2015 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 26 stycznia 2015 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. Omówienie planu pracy Komisji. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 15 grudnia 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr. Czerwionka), 
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr. Dębieńsko), 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr. Czerwionka), 
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obr. Dębieńsko). 

 

Do pozostałych projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następującą  propozycję planu pracy Komisji 
na okres kadencji Rady Miejskiej: 

1. Cykliczne, comiesięczne spotkania członków Komisji zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

2. Współpraca z Wydziałami Urzędu Gminy związanych tematycznie z Komisją, 
zapraszanie Naczelników na posiedzenia Komisji.  

3. Bieżące informacje Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta, Naczelnika 
Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Rzecznika Prasowego. 

4. Monitorowanie  realizacji Strategii Rozwoju Gminy. 
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu usprawnienia reorientacji 

zawodowej wynikającej z potrzeb rynku pracy. 
6. Współdziałanie z instytucjami w zakresie organizacji lokalnych                                      

i ponadlokalnych wystaw, targów i innych akcji promujących Gminę. 
7. Współpraca Komisji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich. 
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8. Inicjowanie przez Komisję działań, przedsięwzięć związanych z promocją 
Gminy.  

9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie przemysłu, handlu i usług. 
10. Omawianie bieżących materiałów na sesje Rady Miejskiej. 

 
Członkowie  Komisji zaakceptowali przedstawioną propozycję planu pracy. 
  
Ad. 5 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RG i M przedstawiła informację na temat 
organizowanego konkursu dla podmiotów wspierających w 2014 roku organizacje 
pozarządowe (zgłoszenia dokonywały organizacje pozarządowe do 26 stycznia br.). 
Przedsiębiorcy którzy w szczególny sposób wspierają lokalne potrzeby społeczne 
zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali 13 lutego br. 
W ramach konkursu dotacyjnego, na który w budżecie zaplanowano 260 tys. zł., do 
22 stycznia wpłynęło 14 wniosków na kwotę 523 tys. zł., wszystkie wnioski oprócz 
jednego wymagały poprawy lub uzupełnienia. Do końca stycznia można również 
składać wnioski o stypendia sportowe. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała o zgłoszeniu gminy do 
udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski, na obiekt 
towarzyszący świętu zabytków przemysłowych -  Industriada w edycji 2015 roku. 
Zgłoszenie dotyczy osiedla Familoków w Czerwionce. 
Naczelnik Wydz. RG i M przedstawiła pismo Burmistrza w sprawie wyłonienia 
kandydata do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 
Radny Grzegorz Wolny zaproponował kandydaturę radnej Jolanty Szejka.  
 
Komisja przyjęła kandydaturę radnej Jolanty Szejka na przedstawiciela Rady 
Miejskiej do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Powyższa 
kandydatura zostanie zgłoszona Radzie Miejskiej na sesji do zaakceptowania. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o organizacji w okresie świąteczno 
noworocznym licznych koncertów kolędowych promujących zespoły i chóry gminne. 
Poinformowała również o zaproszeniu Orkiestry Dętej „Dębieńsko” i Mażoretek       
do udziału w festiwalu w Niceii. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:       
Alina Kuśka                         

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 

 


