
1 

Protokół Nr 23/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 24 kwietnia 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 22/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 20 marca 2017 roku przyjęto          
5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej  sesji Rady Miejskiej. 
 
 

Ad. 4 
Wiceprzewodniczący Komisji poruszył temat możliwości przystąpienia                   
do programu dzięki któremu będzie możliwość finansowania imprez promujących 
nasz Szlak Zabytków Techniki – sprawa ta szczegółowo zostanie omówiona             
na kolejnym posiedzeniu komisji. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS poinformowała, iż 25 kwietnia br. 
odbędzie się gala laureatów nagród w dziedzinie kultury. Ogłoszono również 
konkursy na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2017 roku. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje na temat 
przebiegu Jarmarku Wielkanocnego, który jak zwykle cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców oraz o przedświątecznych happeningach 
odbywających się na terenie osiedla Familoków. Trwa realizacja projektu 
proekologicznego pod nazwą „Zielona Wyspa Śląsk”, w ramach którego ostatnio 
odbył się konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci. Mój pomysł na Ekoart”, na który 
wpłynęło 66 prac. W dalszym ciągu trwają przygotowania do kolejnej edycji 
Industriady, w tym roku tematem przewodnim jest: „w rytmie maszyn”. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydziału PFZ poinformował, że na terenie Osiedla 
Familoków odbędą się również imprezy w ramach Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich. 
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Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił uwagę na potrzebę wykończenia całości hali 
przy CKE. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydziału PFZ poinformował, że nie ma obecnie 
projektów na takie zadanie, a na wykończenie hali potrzeba ok. 2 mln. zł. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   

 Wiceprzewodniczący Komisji  

       radny Grzegorz Wolny 


