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Protokół Nr 10/2015 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej,  
Promocji i Rozwoju 

w dniu 14 grudnia 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 7 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada  2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał               
w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, 
2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku. 

 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała że 13 grudnia odbył się VIII Turniej 
Gospodyń Wiejskich natomiast 18 grudnia w Bełku odbędzie się zakończenie 
projektu KGW TV, który miał na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego 
oraz promowanie regionalnych produktów kulinarnych, projekt miał bardzo szeroki 
oddźwięk wśród mieszkańców gminy  i poza jej granicami. 
 
Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek powiedziała, że przedstawicielki 
gminnych Kół Gospodyń udają się do Sokołowa gdzie wezmą udział w jarmarku 
świątecznym, natomiast delegacja z Sokołowa (14 dzieci, 2 opiekunów                        
i 2 przedstawicieli władz) będzie brała udział między innymi w biegu – po moczkę        
i makówki, w Stanowicach 19 grudnia. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik dodała, że w wyjeździe         
do Sokołowa będą brały również udział Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek       
i Dyrektor MOK Mariola Czajkowska.  
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Naczelnika Biura Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz   poinformował             
o nowych projektach do których gmina planuje przystąpić w przyszłym roku. 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak podsumowała akcję „Szlachetna 
Paczka”, podziękowała wszystkim którzy brali w niej udział. 
Naczelnik Wydz. RGiM Krystyna Jasiczek zapoznała z informacją o bieżącej 
działalności Wydziału oraz o  przebiegu I Gminnego Dnia Wolontariusza. 
Radna Stefania Szyp zaprosiła na koncert kolęd, który odbędzie się 6 stycznia         
w kościele w Czuchowie. 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała o spotkaniu dyrektorów szkół                    
i przedszkoli na którym omawiano tematy dot. reformy oświaty. Między innymi 
opowiadano się przeciwko planom likwidacji gimnazjów, zwrócono się o poparcie      
w tym zakresie ze strony samorządowców. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka  
   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


