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Protokół Nr 27/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 25 września 2017 roku 

 

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 proponowany 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 26/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” –  6 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się  z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt pozytywnie – głosowało 6 
radnych. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji       
nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji podziękowała za pomoc w organizacji dożynek 
powiatowych. Poinformowała o konferencji metodycznej pn. „Dzieci i młodzież           
w świecie wielowymiarowego ryzyka. Etiologia-zagrożenia- profilaktyka”, w której 
brała udział.   
Katarzyna Mazur UG i M poinformowała o realizowanym projekcie: „Czwartkowe 
popołudnia na Familokach” w ramach którego odbędzie się cykl spotkań.  
Odbyło się już spotkanie z Remigiuszem Rączką na temat śląskiej kuchni. Kolejne  
pt. „Bebok i inne bojki” dotyczyć będzie śląskich legend i podań. Inicjatorem projektu  
jest Stowarzyszenie Pomocy Feniks, natomiast wydarzenie jest koordynowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach i dofinansowane ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. 
Trwają zdjęcia do promocyjnego kalendarza gminy na 2018 rok, którego bohaterem 
będą Familoki na tle których przedstawione są sceny z życia Ślązaków, w których 
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biorą udział mieszkańcy gminy. 
3 października naszą gminę odwiedzi młodzież z Cypru, Grecji, Hiszpanii i Włoch       
w ramach programu ERAZMUS Plus. 
6 października br. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbędzie się podsumowanie 
projektu Zielona Wyspa Śląsk, 
W ostatnim czasie w Czerwionce odbyły się również imprezy związane                      
z Europejskim Dniem Dziedzictwa oraz Dzień Sąsiada, w których brały udział nie 
tylko osoby z naszej gminy ale i spoza województwa. 
W Centrum Informacji Turystycznej pojawiły się nowe pamiątki są to przypinki, 
magnesy, ceramika. 
Ewelina Włoch Biuro Funduszy Zewnętrznych omówiła zadania realizowane lub 
których realizacja nastąpi w najbliższym czasie, finansowane z funduszy 
zewnętrznych – zakończono projekt dot. oświetlenia solarnego. Podpisano umowę 
na termomodernizację SP w Palowicach, przygotowywane są umowy                       
na termomodernizację SP 6 w Czuchowie, SP w Przegędzy i SP 7 w Dębieńsku. 
Radna Grażyna Strzelecka zapoznała się z informacją na temat uruchomienia od 
października 4 kierunków studiów podyplomowych na terenie gminy, będą to: 
oligofrenopedagogika, zarządzanie, autyzm i doradztwo zawodowe 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 2 października br. odbędzie się 
uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku.  
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że pozostało 
jeszcze 5 dni na złożenie wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.                  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
          

  Przewodnicząca Komisji  
 

    radna Jolanta Szejka 


