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Protokół Nr 7/2015 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
 

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Jolanta Szejka,          
która 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 6/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca  2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisja zapoznali się z projektem uchwały w sprawie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, szerzej również omówiono temat związany                            
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i zmianami stawek za wywóz. 
 

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

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o zdobyciu przez dziewczęta z Formacji 
Tanecznej Zygzak na Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze 5 medali, w tym      
4 brązowe i 1 złoty. Trwa realizacja projektu Kół Gospodyń Wiejskich mającego na 
celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie regionalnych 
produktów kulinarnych.  Wczoraj odbyły się Dożynki Powiatowe w Jejkowicach, gdzie 
korona Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie zdobyła I miejsce. Poinformowała 
również o zmianie siedziby Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta. 
Radny Michał Stokołosa omówił temat dot. inicjatywy lokalnej – jest to bardzo dobra 
forma współpracy, która sprawdza się, przykładem tego jest Plac Słoneczny w Bełku. 
Zmianie jedynie powinna ulec wielkość środków, które mogłyby być większe. Zwrócił 
również uwagę na potrzebę zajęcia się tematem i utworzenia budżetu 
obywatelskiego. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych  - 
poinformował o konferencji podsumowującej projekt "Diagnoza potencjału 
rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1           
na terenie subregionu zachodniego województwa  śląskiego”, która miała miejsce          
w  siedzibie firmy Tenneco w Stanowicach. 



2 

Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informację o przebiegu 
konkursu Familoki – miasto – ogród. 
Radny Grzegorz Wolny przedstawił ofertę Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na 
najbliższy sezon artystyczny oraz poinformował o planowanej zmianie formuły 
przyszłorocznego festiwalu Around The Rock. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka   
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


