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Protokół Nr 20/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 23 stycznia 2017 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 19/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 21 listopada 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję brak było branżowych projektów dot. działalności Komisji. 
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 

zgłoszono uwag. 
 
 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego dot. zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania 
członków GRDPP. Gminna Rada proponuje, aby wybory do Rady zorganizować                   
np. w formie zebrania ogólnego bądź głosowania drogą elektroniczną.  
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że na wniosek 5 organizacji 
pozarządowych Burmistrz musi powołać Gminną Radę Działalności Pożytku 
Publicznego. Zasady jej powoływania ustala Rada Miejska w formie uchwały.                     
Kadencja obecnej Rady kończy się w marcu, a co najmniej miesiąc przed jej 
upływem musi rozpocząć się procedura nowego naboru. GRPP proponuje, aby jej 
członków wybierać w wyborach powszechnych, ale zapis, który jest zaproponowany 
w piśmie jest niewystarczający. Poza tym na zmiany może być już za późno, gdyż 
trzeba by było wypracować całą procedurę wyborów.  
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
organizacje dogadały się między sobą kogo proponują na członków Rady.  
Radna Grażyna Strzelecka zauważyła, że obecna Rada przespała moment, gdyż                      
z wnioskiem tym miała zwrócić się wcześniej.  

 Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby wybory do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego odbywały w dotychczasowy sposób. 
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Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Komisja zwróciła się do Pełnomocnika 
ds. PRiG, aby spróbować stworzyć w naszej gminie Radę Przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy ciągle mają pretensje, że urząd im nie pomaga, więc jest dobry 
moment, aby wyjść im na przeciw. Tym bardziej, że po raz pierwszy będą 
przyznawane nagrody gospodarcze „Diament Biznesu”. Uroczystość wręczenia 
nagród rozpocznie się od wystąpienia Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej 
Tadeusza Donocika w temacie ewentualnego utworzenia delegatury Izby na terenie 
naszej gminy. Do przedsiębiorców zostaną wysłane zaproszenia na tą uroczystość, 
jednak wymagana jest także inicjatywa z ich strony. Dodała,  że Kapituła 
ubiegłoroczne wnioski postanowiła przenieść na ten rok. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie doszło do rozstrzygnięcia konkursu 
na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.  
Naczelnik Wydziału SPS wyjaśniła, że 3 organizacje złożyły  oferty. Niestety                    
te organizacji zaproponowały bardzo rozbudowana strukturę i znaczna część 
środków, bo około 70%m miała zostać przeznaczona na wynagrodzenia, zaś na 
działalność merytoryczną zostałoby ich niewiele. Dlatego Burmistrz podjął decyzję                
o nierozstrzygnięciu konkursu. Mimo wszystko od 1 lutego COP ma działać. Poza 
tym organizacje, które zawarły umowę z ZGM, nadal mogą korzystać z pomieszczeń. 
Klucze są do ich dyspozycji.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że to co działało, to się sprawdziło. 130 tys. zł na 
prowadzenia COP to dużo pieniędzy, jednak jeżeli 70 % środków ma iść na 
wynagrodzenia, to widać tu znaczną rozbieżność pomiędzy wynagrodzeniami                         
a środkami na działalność. Najważniejsze, żeby dalej było ro prowadzone. 
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że jest dużo organizacji, które mają 
doświadczenie i sobie poradzą, ale jest mnóstwo organizacji, których przerażają 
formalności i trzeba im pomóc od podstawa. Dodała, że jeżeli chodzi o eventy,                        
to będą ogłoszone na nie konkursu i każda organizacja może w nich wystartować. 
Następnie poinformowała, że na sesji będzie wprowadzony projekt uchwały                             
w sprawie udzielenia pomocy województwu śląskiemu  w 2017 r. – chodzi tu o środki 
przeznaczone na KZK GOP. Wyjaśniła, że stawki za wozokilometr idą  w dół.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się 12 turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zdobyło KGW z Palowic.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Sylwia Gruszkiewicz 
   

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


