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Protokół Nr 7/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 24 czerwca 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 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 6/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2019 roku 
został przyjęty przy 1 głosie „wstrzymującym” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie ma branżowych projektów uchwał dot. tematyki Komisji, 
do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad Komisja nie zgłosiła uwag. 
 

Ad. 4 
W sprawach bieżących.  
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na problem artykułów które ukazują się                    
w lokalnej prasie czy mediach społecznościowych na temat imprez czy wydarzeń 
organizowanych w gminie. Niestety często jest tak, że pomija się w nich 
organizatorów i brakuje podziękowań dla tych, którzy fizycznie przyczyniają się do ich 
przygotowania – pracowników MOK czy MOSiR. Można z nich wyciągnąć mylne 
wnioski, że zostały przygotowane przez kogoś innego.  
Następnie poinformowała, że w ramach projektu OSA udało się pozyskać środki                                           
na siłownię w Leszczynach. Całość projektu wynosi 60 tys. zł, udało się pozyskać                                        
25 tys. zł. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informacje dot. ostatnich imprez                 
i wydarzeń kulturalnych. 
W ostatnich Mistrzostwach Polski Mażoretek zespół Zyg Zag zdobył 13 medali,                     
z kolei na Mistrzostwach Europy w Chorwacji zespół Rytm zdobył brązowy medal                   
w kategorii show. Obyły się także eliminacje do Śląskiego Śpiewania. Za nami                    
16 edycja Festiwalu ATR. Odbyła się także kolejna Industriada, która zapewniła 
mieszkańcom wiele atrakcji. Tematem przewodnim Industriady było „wesele na 
Familokach”. Wzięło w niej udział wielu uczestników, także spoza naszej gminy. Jutro 
odbędzie się pokaz etiudy filmowej Hiob, połączony z debatą, którą będzie prowadził 
Marcin Jakimowicz. Towarzyszyć temu będzie także wystawa fotograficzna. 
Przygotowano także ofertę w ramach wakacji z MOKiem. Jak co roku odbędą się 
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wycieczki oraz warsztaty. Odbędzie się także zakończeni roku UTW, który swą 
działalność prowadzi od 6 lat.  
 
Przewodniczący RM zauważył, że w tym roku są małe budżety na organizację 
dożynek. 
Dyrektor MOK powiedziała, że zwykle było to 3 tys. zł, tylko w ubiegłym roku było                 
1 tys. zł więcej.  
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że warto by się zastanowić nad pomysłem, aby 
robić jedne dożynki co roku gdzie indziej. Nie rozdrabniać się na 6 imprez. Większe 
dożynki łatwiej jest zorganizować, gdy wszystkie sołectwa się w to zaangażują.                       
W niektórych sołectwach po prostu nie ma uczestników.  
Dyrektor MOK dodała, że można by je zrobić w konwencji dożynek powiatowych.  
Radny Artur Sola powiedział, że sołectwa mogą przeznaczyć fundusz sołecki na 
organizację dożynek, tak jak robią niektóre dzielnice na organizację imprez. 
Przewodniczący RM powiedział, że należałoby zmienić formę, tak aby one nie 
wygasły. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na Komisję sierpniową zaprosi sołtysów                  
i wtedy podejmie się jakieś decyzje.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                        
że 27 maja odbyło się spotkanie poetycko muzyczne dla mam. Mieszkanki gminy 
przedstawiły swoją twórczość. 29 maja odbył się Turniej czterech wierszy, którego 
organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
Jeżeli chodzi o plany, to we wrześniu po raz kolejny będzie organizowana akcja dla 
dzieci w wieku 3-6 lat. Rodzice, którzy przyprowadzą swoje dzieci do biblioteki 
otrzymają dla nich wyprawki czytelnicze. 9 września odbędzie się po raz kolejny 
narodowe czytanie. Czytanych będzie 8 nowel, a gościem będzie Marek Szołtysek, 
który opowie o Powstaniach Śląskich. 
Sekretarz Gminy Justyna Domżoł poinformowała, że w tym roku mamy nowum, 
dyskusję nad raportem o stanie gminy. Raport Radni już otrzymali. Jest on wybiórczy 
i nie zawiera wszystkich stref działalności. W tym roku jest w nim ogólny pogląd 
gminy, jednak planujemy go rozwijać. Rozszerzeniem do raportu są przytoczone 
sprawozdania.   
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

Przewodnicząca Komisji  

    radna Jolanta Szejka 


