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Protokół Nr 16/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 22 sierpnia 2016 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 15/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia 
pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła                    
w Czerwionce-Leszczynach”. 
Anna Witała wyjaśniła, że aplikujemy i środki zewnętrzne i do końca września 
musimy złożyć wniosek. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody przez Radę 
Miejską. Koszt zadania to około 4 mln. zł, my aplikujemy do 85% dofinansowania. 
Następnie omówiła szczegóły projektu.  
Radny Grzegorz Wolny zapytał kiedy będą wyniku konkursu i kiedy będzie 
realizacja? 
Anna Witała odpowiedziała, że wyniki konkursy będą na wiosnę, realizacja projektu 
będzie zależała od rytmu przyrody. Już jest złożony wniosek o rozpoczęcie prac 
budowlanych.  
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że w takim razie Around The Rock będzie się 
musiał wynieść z parku.  
Przewodnicząca Komisji zapytała czy jest jakaś alternatywa? 
Radny Grzegorz Wolny powiedział, ze rozważają parking przy CKE, ale jest to 
lokalizacja kontrowersyjna. Nawet jeżeli Burmistrz wyrazi zgodę, to nie wiadomo jak 
zareagują mieszkańcy. W Przegędzy za boiskiem jest miejsce ale brak infrastruktury 
dojazdowej, utwardzenia parkingów itp. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały,                               
do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłosili uwag.  
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Ad. 4 
Anna Witała poinformowała, że otrzymaliśmy z WIOŚ środki na projekt Przyrodniczy 
Diament Regionu w ramach którego zorganizowano dwa konkursu. Pierwszy to 
wymień selfie na nagrodę. Drugi to konkurs plastyczny dla dzieci. W ramach projektu 
odbędą się warsztaty przyrodnicze w bibliotece dla dzieci, która zostanie 
wyposażona w materiały o tematyce ekologicznej, zostanie wydany folder 
poświęcony walorom przyrodniczym gminy itp.  
Poinformowała także, że jesteśmy w trakcie aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. 
Przewodnicząca Komisji podziękowała Stowarzyszeniu Feniks, które wraz ze 
Stowarzyszeniem Seniorów z Zameczku  zrealizowało projekt Senior F-lesz,  
Radny Michał Stokłosa dodał, że projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów 
fotograficznych dla osób 50+, które poprowadziła Maria Śliwa. Został on zakończony 
wystawą fotograficzną pt. „Czerwionka-Leszczyny okiem seniora”. Projekt 
zrealizowano w  ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Pełnomocnik ds. Społeczny Aleksandra Chudzik podsumowała organizację ŚDM 
na terenie naszej gminy. Powiedziała, że była to duża fiesta, na której pielgrzymi 
bawili się wspólnie z mieszkańcami.  
Radny Jerzy Kapszewicz stwierdził, że być może byłoby warto wystosować na 
piśmie podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej 
imprezy. Być może w Kurierze.  
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Stowarzyszenia Przyjaciół „DZWON” 
zawierające wniosek o ustanowienie miejsca pamięci grobu wojennego Adama  
Zająca. Stwierdziła, że zanim Komisja podejmie jakąś decyzję należałoby się 
zapoznać z życiorysem w/w.  
 

 Komisja podjęła jednogłośnie wniosek aby wystąpić o opinie do Wydziału 
Spraw Społecznych w sprawie ustanowienia miejsca pamięci grobu 
wojennego Adama Zająca. 

 
Radny Michał Stokłosa zaproponował, aby podjąć również wniosek dot. inicjatywy 
lokalnej. Co roku realizuje się około czterech takich projektów, jednak mieszkańcy nie 
do końca rozumieją ten mechanizm. Nie wiedzą, że dana rzecz powstała właśnie w 
ramach inicjatywy lokalnej. Dobrze byłoby zrobić znak graficzny lub tabliczkę 
informującą o tym.  
 

 Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby opracować znak graficzny 
promujący inicjatywę lokalną.  

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się plebiscyt Kół Gospodyń 
Wiejskich, w którym nasze KGW z Czuchowa zdobyło drugie miejsce. 
Poinformowała także, że  28 sierpnia się w Gaszowicach  odbędą się dożynki 
powiatowe. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: Sylwia Gruszkiewicz  

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


