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Protokół Nr 21/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 20 lutego 2017 roku 

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

Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Radny Grzegorz Wolny,          
który powitał 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 20/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej  sesji Rady Miejskiej. 
 
 

Ad. 4 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła pismo 
Burmistrza G i M informujące o rozpoczęciu procedury wyłonienia kandydatów        
na członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w związku z upływem kadencji.  
Rada Miejska ma wyłonić ze swego grona dwóch kandydatów. 
Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za wybór do Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego kończącej kadencji, jednocześnie prosił aby nie zgłaszać jego 
kandydatury na nową kadencję, gdyż obowiązki zawodowe na to mu nie pozwalają. 
Hanna Piórecka-Nowal Rzecznik Prasowy poinformowała o przygotowaniach       
do  kolejnej edycji Industriady. W tym roku Familoki zostały włączone do szlaku 
zabytków. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie organizacji Industriady, 
wstępnie jest możliwość otrzymania kwoty około 19 tys. zł. Temat tegorocznej edycji 
to – w rytmie maszyn. 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o przygotowaniach do XV Festiwalu 
Around The Rock. W tym roku drugi dzień festiwalu odbędzie się razem                      
z Industriadą. 
Pełnomocnik ds. Społecznych w związku z wnioskiem o reaktywację Izby 
Gospodarczej poinformowała o wystąpieniu na gali „Diamentów Biznesu 2016” 
Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej. W ślad za tym do 
większości przedsiębiorców pójdzie pismo  Izby o możliwości stworzenia Delegatury 
Izby na terenie gminy. 
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Radna Grażyna Strzelecka podziękowała za pozytywne rozpatrzenie wniosku          
i przyznanie nagrody gospodarczej w kategorii – handel – firmie: „Jaruga” Spółka 
Jawna. 

Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS poinformowała o terminie składania 
wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury, termin mija z końcem lutego. 
Trwa również rozpatrywanie wniosków o stypendia i nagrody sportowe. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   

 Wiceprzewodniczący Komisji  

   radny Grzegorz Wolny 


