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Protokół Nr 1/2018 
 

z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 
w dniu 10 grudnia 2018 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 następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji.  
 
Ad. 3  
Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje planu pracy na najbliższą 
kadencje: 

1. Cykliczne spotkania członków Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
2. Współpraca z Wydziałami Urzędu Gminy i Miasta związanych tematycznie       

z Komisją, zapraszanie Naczelników na posiedzenia Komisji.  
3. Bieżące informacje Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnika 

Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Rzecznika Prasowego. 
4. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy. 
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu usprawnienia reorientacji 

zawodowej wynikającej z potrzeb rynku pracy. 
6. Współdziałanie z instytucjami w zakresie organizacji lokalnych                           

i ponadlokalnych wystaw, targów i innych akcji promujących Gminę. 
7. Współpraca Komisji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich. 

8. Inicjowanie przez Komisję działań, przedsięwzięć związanych z promocją 
Gminy.  

9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie przemysłu, handlu i usług. 
10. Analiza funkcjonowania Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 
11. Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki zajmujące się  

kulturą. 
12. Modyfikacja, zgodnie z potrzebami, strategii funkcjonowania jednostek kultury.       
13. Omawianie bieżących materiałów na sesje Rady Miejskiej. 
14. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej będących przedmiotem 

działalności Komisji.  
 

Dyrektor Biblioteki Aleksandra Pietruszewska omówiła realizowane przez 
Bibliotekę projekty: „Biblioteka - tu się dzieje” jest to projekt realizowany w ramach 
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programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
w ramach tego projektu wraz z Fundacją Szafa Gra z Ornontowic realizowana jest 
instalacja „Gabinet literatów”. 
Radny Adam Karaszewski  odniósł się do ustawy dekomunalizacyjnej i do kwestii 
związanych z imieniem Wilhelma Szewczyka. 
Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że Gabinet Literatów to pomieszczenie w bibliotece 
gdzie odbywać będą się spotkania autorskie, na ścianach umieszczona jest 
twórczość trzech autorów. Całość skupia się na literackości i związkach tych autorów 
z nasza gminą. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik zwrócił uwagę, że jest informacja od 
Wojewody, że tablica na familoku, gdzie urodził się Wilhelm Szewczyk jest do 
dekomunalizacji.  
Radny Grzegorz Wolny dodał, że również organizacja Konkursu Poetyckiego jest 
zagrożona. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o konkursie na inicjatywy lokalne. 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o przebiegu akcji 
„Szlachetna Paczka” oraz  podsumowaniu projekty „Kalendarz gminnych opowieści    
i legend”.  Zaprosiła na Jarmark Bożonarodzeniowy – „Święto Makówek”, który już po 
raz dziewiąty odbędzie się w najbliższą sobotę.     
Radny Bogdan Knopik pytał  na jakim etapie są sprawy związane z konkursem dot. 
zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Naczelnik Biura PFZ Andrzej Wącirz poinformował, że rozstrzygnięcie konkursu 
zostało przesunięte na styczeń.     
Przewodniczący Rady pytał o wysokość kosztów poniesiony w związku z realizacja 
kalendarza. 
Rzecznik Prasowy poinformowała, że 8,5 tys. zł. zapłacona za przygotowanie sesji 
zdjęciowych i wykonanie zdjęć, natomiast za kwotę 8 tys. zł. zakupiono kalendarze 
na cele promocyjne gminy. 
Naczelnik Biura PFZ poinformował o realizacji wniosku na oświetlenia solarne, jest 
wykonana dokumentacji techniczna, są wybrane lokalizacje. 
Radny Marcin Stempniak pytał kiedy rozpocznie się inwestycja dot. Zameczku        
w Leszczynach. 
Naczelnik Biura PFZ poinformował, że dziś został przekazany plac budowy. 
Pełnomocnik ds. PRiG omówił zakres zadań w ramach rewitalizacji Zameczku 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że w przyszły rok warto zintensyfikować 
zadania, jest to ostatni rok obecnej perspektywy, w kolejnej perspektywie zakłada się 
większy udział środków własnych gminy. 
Pełnomocnik ds. PRiG stwierdził, że przy składaniu projektów trzeba mieć 
świadomość, że nie na wszystko gminę stać. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:       
Alina Kuśka        
                   Przewodnicząca Komisji  

  radna Jolanta Szejka 


