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Protokół Nr 6/2015 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 22 czerwca 2015 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Radny Grzegorz Wolny,          
który powitała wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił 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 5/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 4 maja 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisja zapoznali się projektami uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk 
położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na 
południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki, 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, 
Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk, 

3) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego      
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118   z późn. zm.), 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, 

które zaopiniowano pozytywnie. 
 
Członkowie  Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał ujętych           
w porządku obrad  sesji. 
 

Ad. 4 

Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy  podsumowała przebieg Industriady na 
terenie Gminy i Miasta i imprez z tym związanych. Była to ogromna promocja gminy 
w której brały udział osoby nie tyko z gminy, czy powiatu ale i innych miast. Łącznie 
przewinęło się około 2 tysiące osób. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Industriada 
znowu zagości w gminie. 
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Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o przebiegu  kolejnej XIII edycji  
Festiwalu Muzyki Niemechanicznej Around the Rock. Łącznie sprzedano 4200 
biletów. W przyszłym roku planuje się zmianę reguł organizacji festiwalu. 

Radna Stefania Szyp poinformowała o zdobyciu złotego dyplomu za zajęcie              
I miejsca w Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach przez Chór 
Magnificat Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie. 

Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału RGiM poinformowała o Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych i otwarciu Centrum Organizacji Pozarządowych                
i Aktywności Społecznej oraz o awansie LKS Bełk do III ligi piłki nożnej. 

Józef Zaskórski Sekretarz GiM poinformował o zdobyciu przez Zespół Śpiewaczy 
„Karolinki” II miejsca w przeglądzie folklorystycznym w Katowicach-Janowie               
w ramach Industriady oraz o występie Formacji Tanecznej „Zygzak” i Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „Rytm” na Mistrzostwach Polski Mażoretek, gdzie Zygzak zdobył 11 
medali a Rytm brązowy medal i II miejsce za choreografię sceniczną. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka   
   

Wiceprzewodniczący Komisji  

   radny Grzegorz Wolny 


