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Protokół Nr 5/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 23 kwietnia 2019 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Komisja jednogłośnie wprowadziła punkt dot. skuteczności pozyskiwania środków 
zewnętrznych unijnych i krajowych przez naszą gminę w ostatnich latach, jako                      
pkt. nr 3. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 4/2019 z Komisji w dniu 25 marca 2019 roku został przyjęty przy 1 głosie 
„wstrzymującym” – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że punkt ten jest odpowiedzią 
na artykuł, który ostatnio ukazał się w IRG i mediach społecznościowych pt. „Czy 
unijne miliony na rozwój gminy nie przechodzą nam koło nosa”. Artykuł opera się na 
danych GUS -  jak w poszczególnych gminach wykorzystuje się środki unijne, jednak 
nie jest doprecyzowane czego te dane konkretnie dotyczą.  
W związku z tym Naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych 
Andrzej Wącirz przedstawił prezentację multimedialną na temat zadań 
realizowanych przez gminę z udziałem środków zewnętrznych. Wartość tych 
zrealizowanych zadań to 156 mln zł, z czego udało się pozyskać 107 mln zł. Są to 
dane  z ministerstwa, które pozwalają nam porównać się z innymi gminami. Na dzień 
dzisiejszy mamy złożone jeszcze 4 wnioski na kwotę około 40 mln zł, z czego 
dofinansowanie mogło by wynieść ok. 35 mln. zł. Jeżeli chodzi o skuteczność 
pozyskiwania środków zewnętrznych, to na 79 złożonych przez nas wniosków                       
75 otrzymało dofinansowanie.  
Radny Marcin Stempniak, autor wyżej przytoczonego artykułu powiedział, że są w 
nim dane skopiowane z GUS i to nimi się posłużył.   
Naczelnik Andrzej Wącirz powiedział, że należało napisać czego one konkretnie 
dotyczą.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że zależy nam na tym, aby wizerunek gminy był 
dobry. Nie możemy nie reagować kiedy coś jest przekłamywane. 
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik powiedział, że dane ministerstwa są bardziej 
precyzyjne, gdyż GUS ujmuje nie tylko dane dot. urzędu gminy.  
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka dodała, że istotą naszych spotkań jest to, aby 
wspólnie wypracować ścieżkę promocji. Zapytała jaki był cel tego artykułu? Jeżeli 
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ktoś  coś pisze, to musi podejść do tego rzetelnie i opierać się na rzetelnych danych.  
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik zauważył, że jest różnica pomiędzy 700 tys. zł 
wskazanymi a artykule, a 30 mln zł.  
Radny Marcin Stempniak zapytał gdzie jest rewitalizacja parku Furgoła. 
Naczelnik Andrzej Wącirz odpowiedział, że wniosek w tej sprawie został złożony, 
jednak nie udało się środków pozyskać. Inicjatywa z naszej strony była. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że pewne projekty i procedury przesuwają się                           
w czasie. Staramy się, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrealizować. Jednak 
wnioski cały czas są składane. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że musimy wspólnie wypracować kierunek 
działania. Wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na Komisji, a nie w internecie. 
Musimy przekazywać rzetelne dane mieszkańcom. 
 
Ad. 4 
W materiałach na sesję nie ma branżowych projektów uchwał dot. tematyki Komisji, 
do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad Komisja nie zgłosiła uwag. 
 

Ad. 5 
W sprawach bieżących.  
Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zaangażowanym za 
przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego w Leszczynach. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                     
że wpłynęło pismo mieszkanki Leszczyn, w którym skarży się na miejsce, do którego 
została przeniesiona Biblioteka w Leszczynach. Dyrektor wyjaśniła, że jest to 
sytuacja przejściowa. Ciągle szukamy nowego lokalu i próbujemy rozwiązać ten 
temat. Każdy lokal, który byłby na ul. Ligonia to świetna lokalizacja. Sprawa ciągle się 
toczy. 
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik dodał, że biblioteka nie mogła zostać w zameczku 
ze względu na projekt i jego trwałość. Szukamy gdzieś lokalu o powierzchni 100m2, 
to powinno wystarczyć.  
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że w drugiej połowie roku przyjedzie do nas 
mobilne centrum digitalizacji. Jest to projekt realizowany wspólnie z Biblioteką 
Śląską, mający na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych terenu 
województwa śląskiego.  
 
Radny Michał Toman przedstawił kilka informacji na temat jego wniosku dot. 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. W 2019 roku odbyłaby się jedna sesja 
Młodzieżowej Rady, która byłaby poprzedzona warsztatami. Propozycje tematów to 
m.in. jak działa samorząd, Rada Miejska. Można by także skonsultować                              
z młodzieżą ofertę MOK i MOSiR, czy zdiagnozować mapę problemów młodzieży. 
Odbyłaby się także dyskusja z Burmistrzem. Jeżeli chodzi o skład Rady, to byłoby po   
1 mandacie dla każdej szkoły, 4 mandaty dla liceum i 4 mandaty dla osób uczących 
się poza gminą. Przedział wieku to od 7 klasy szkoły podstawowej do liceum. Wybory 
w szkołach odbyły by się na wzór wyborów normalnych. Problem stwarza wybór osób 
uczących się poza gminą.  
Przewodniczący RM dodał, że odbyło się w tej sprawie spotkanie. W pierwszym                    
i drugim roku zdiagnozowalibyśmy czy jest zapotrzebowanie na taki organ. Nie 
tworzylibyśmy od razu Młodzieżowej Rady Miejskiej, a coś na kształt forum 
młodzieżowego. Sesja ta odbyła by się w listopadzie.  
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Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król poinformowała, że radnym zostanie 
przedstawione sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2018.   
Poinformowała także, że w najbliższym czasie jest planowane wyłożenie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bełk.  
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że marzec i kwiecień był to 
czas festiwali i konkursów. W najbliższy czwartek odbędzie się finałowa gala 
konkursu Ocalić od Zapomnienia. Z kolei 26 kwietnia odbędzie się po raz kolejny 
parada mażoretek. Pojawi się nowa konkurencja, która rozegrana będzie w hali 
targowej.  
Zaprosiła także do wspólnych obchodów świąt 1 i 3 maja. A także na pokazy 
spektaklu Żywoty Świętych Osiedlowych, które odbędą się na familokach.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

Przewodnicząca Komisji  

    radna Jolanta Szejka 


