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Protokół Nr 22/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 20 marca 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 21/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 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 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje na temat 
przygotowań do Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się w sobotę 8 kwietnia br.  
od godziny 10.00 w Leszczynach.  
Trwają również przygotowania do kolejnej edycji Industriady, Familoki jako 1 z 8 
najlepszych obiektów będą miejscem warsztatów i innych atrakcji. 
Poinformowała również o działalności Centrum Informacji Turystycznej, gdzie m.in. 
przygotowano atrakcje w związku z tłustym czwartkiem, powitaniem wiosny, odbyły 
się liczne warsztaty – ceramiczny, fotograficzny, z ekosianka. Aktualnie trwają 
przygotowania do nowego sezonu turystycznego, będzie dostępna nowa oferta – 
widokówki, zakładki itp. 
Gmina wraz z pochodzącym z naszego regionu zespołem Carrantuohill, przystąpiła 
do realizacji projektu w ramach nowej kampanii proekologicznej pod nazwą „Zielona 
Wyspa Śląsk”, poprzez współpracę wielu lokalnych środowisk prowadzone będą 
działania artystyczne, informacyjne i edukacyjne z zakresu ekologii. Między innymi 
będzie wycieczka na wysypisko śmieci, warsztaty, konkurs ekologiczny. 
Kampanię zakończy koncert zespołu Carrantuohill, który odbędzie się 6 października 
br. w CKE. 
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Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS przekazała informację dotyczącą 
działalności Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Obecna Rada zakończy kadencję 
23 marca, do nowej rady organizacje pozarządowe miały zgłosić 5 swoich 
kandydatów, zgłoszono tylko jednego, w związku z tym gminna rada na nową 
kadencje  niezostanie powołana. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   

 Wiceprzewodniczący Komisji  

       radny Grzegorz Wolny 


