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Protokół Nr 28/2017 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 23 października 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 7 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” – 7 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok. 
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt pozytywnie – głosowało                 
7 radnych. 
  

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

Ad. 4 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informację        
na temat konkursu organizowanego w ramach inicjatywy lokalnej – zgłaszanych jest 
coraz więcej wniosków, na tym etapie pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków,             
co wyczerpało pulę środków na ten cel. Pozostały jeszcze 2 wnioski do rozpatrzenia, 
wnioskodawców zaproszono na spotkanie w celu uzyskania dodatkowych informacji 
Przewodnicząca Komisji podziękowała organizatorom III Gminnego Zjazdu 
Seniorów. 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała o uroczystej inauguracji rok akademicki 
studiów podyplomowych w naszej gminie.  
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy poinformowała o trwających pracach 
nad kalendarzem promocyjnym gminy, do zakończenia pozostały jeszcze dwie sesje, 
będzie to wigilia i wesele na Familokach. Zwróciła uwagę na pozytywny odbiór wśród 
mieszkańców, wiele osób uczestniczy w tych sesjach. 
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Pełnomocnik ds. Społecznych zaprosiła na konferencje prof. Marion Hersh           
pt. „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi”. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych omówił zadania 
realizowane przez Biuro – przeprowadzono cztery przetargi na termomodernizacje, 
rozstrzygnięto konkurs na rewitalizację Zameczku, trwają przygotowania                   
do wdrożenia LPR-u. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka  
 

Przewodnicząca Komisji  
 

   radna Jolanta Szejka 


