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Protokół Nr 2/2019 
 

z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 
w dniu 22 stycznia 2019 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 Wiceprzewodniczący 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. Omówienie planu pracy Komisji. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych. 

Ad. 2 
Protokół Nr 1/2018 z Komisji w dniu 11 grudnia 2018 roku przyjęto „jednogłośnie”       
6 głosami „za”. 

Ad. 3 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji.  

Ad. 4  
Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił 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.       
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13. Omawianie bieżących materiałów na sesje Rady Miejskiej. 
14. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej będących przedmiotem 

działalności Komisji.  
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli powyższy plan pracy Komisji. 

Ad. 5  
Dyrektor Biblioteki Aleksandra Pietruszewska przedstawiła sprawozdanie              
z bieżącej działalności Biblioteki Publicznej. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Ośrodka od października 2018 roku. Zapoznano się 
również ofertą Miejskiego Ośrodka Kultury na zbliżające się ferie. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że warto by rejestrować występy Kół 
Gospodyń Wiejskich na corocznym Turnieju Kół. W występy te Koła wkładają bardzo 
dużo pracy i celowym byłoby ich uwiecznienie i pozostawienie dla potomnych.  
Przewodniczący Rady poinformował, że w porządku obrad sesji znajduje się punkt 
dot. wytypowanie przedstawiciela Rady Miejskiej do reprezentowania Gminy              
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. Zaproponował 
kandydaturę Radnego Artura Soli Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Drogownictwa. 
Radny Artur Sola wyraził zgodę na kandydowanie. 
Komisja 6 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” zaproponowała kandydaturę 
radnego Artura Soli na przedstawiciela Gminy w Międzygminnym Związku 
Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło również pismo Burmistrza            
w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miejskiej do Komisji ds. nagród            
w dziedzinie kultury, poprosił Komisję o zaproponowanie swojej kandydatury. 
Radny Artur Sola zgłosił kandydaturę radnej Stefani Szyp, która w ubiegłej kadencji 
pracowała w tej Komisji. 
Radna Stefania Szyp wyraziła zgodę. 
Komisja 7 głosami „za” zaproponowała kandydaturę radnej Stefani Szyp na 
przedstawiciela Rady Miejskiej w Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury. 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o podsumowaniu 
realizacji projektu „Kalendarz gminnych opowieści i legend”. 
Dyrektor Biblioteki zaproponowała aby kalendarz legend wydać w formie 
książkowej z uwagi na duże zapotrzebowanie na tego typu publikacje oraz niezwykłe 
wartości edukacyjne. 
Radny Marcin Stempniak pytał o termin rozpoczęcia inwestycji związanej                 
z remontem zameczku w Leszczynach. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że przekazano plac 
budowy, jest przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy a zakończenie zadania 
zaplanowano na maj przyszłego roku. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       

Alina Kuśka          Wiceprzewodniczący Komisji  

radny Grzegorz Wolny 


