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Protokół Nr 8/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 26 sierpnia 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. Omówienie z sołtysami zagadnień dot. organizacji dożynek.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 7/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2019 roku 
został przyjęty przy 1 głosie „wstrzymującym” – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację 
projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwiona-Leszczyny 
oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej  nr 159” wraz                                
z Miastem Orzesze.  
Przewodniczący RM zapytał czy były w tej sprawie rozmowy z Żorami. 
Naczelnik PFZ Andrzej Wącirz odpowiedział, że Żory nie były zainteresowane.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących.  
Naczelnik PFZ poinformował, że projekt przyłączenia familoków do sieci 
ciepłowniczej uzyskał 11 mln dofinansowania ze środków zewnętrznych. Całość 
inwestycji to 14 mln zł.  
Poinformowano, że 30 września mija termin składania wniosków w ramach inicjatywy 
lokalnej na 2020 rok.  
15 września po raz kolejny odbędzie się impreza w ramach projektu Zielona Wyspa 
Śląsk.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student dodała, że wydarzenie to jest 
organizowane przez Wydział GO w ramach akcji edukacyjno–informacyjnej                           
nt. ekologii. Odbędą się warsztaty, występy oraz święto kolorów. Imprezą 
towarzyszącą będzie Festiwal Organizacji Pozarządowych. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że w okresie wakacyjnym w ramach 
programu Blask odbywały się zajęcia czytelnicze. Biblioteka rusza także z wyprawką 
dla najmłodszych  czytelników w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”.  
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Poinformowała, że 9 września po raz kolejny odbędzie się Narodowe Czytanie, 
czytana będzie Katarynka B. Prusa, a gościem specjalnym będzie Marek Szołtysek.   
 
Naczelnik Wydziału GO omówiła temat związany ze wzrostem stawek za odpady 
komunalne.  
Rany Janusz Szołtysek powiedział, że różnica między wzrostem umowy nowej do 
starej to około 27%. Wzrost stawki to około 60%. Z czego to wynika? 
Naczelnik Go powiedziała, że z ilości odpadów. Stawka 15 zł nie bilansowała 
systemu.  
Rany Janusz Szołtysek zauważył, że  gmina dotowała system, a teraz już nie 
będzie. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że ustawa mówi, że system ma się 
bilansować. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że przeprowadzić analizę kosztów gdybyśmy 
zainwestowali we własna flotę. Transportową. Ta transport płacimy ok 200 zł za tonę.  
 
Dyrektor MOK omówiła wakacje z Mokiem, które zostały  zorganizowane dla 
mieszkańców gminy. Odbyło się 5 warsztatów, w których wzięło udział ok 100 
uczestników oraz 5 wycieczek, w których wzięło udział prawie 300 osób. 
Poinformowała o sukcesach zespołów Rytm i Zyg Zag. 
 
Radny Marek Szczech poinformował o sukcesie studentów Politechniki Śląskiej,                                                     
w tym mieszkańców naszej gminy, którzy odnieśli zwycięstwo klasyfikacji generalnej 
zawodów Formuła Student Andorra w Hiszpanii. Konkurencją były najlepsze 
światowe zespoły techniczne.  
 
Ad. 4 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli zaproszeni sołtysi, z którymi został omówiony 
temat organizacji dożynek.  
Radny Henryk Fuchs powiedział, że mieszkańcy są przeciwni organizowaniu 
wspólnych dożynek. Jednak kwota 3 tys. zł starcza jedynie na samą muzykę.                  
O resztę trzeba się postarać od sponsorów.  
Radny Grzegorz Wolny zapytał jaka była frekwencja. Ponieważ czasem zdarza się 
tak, że robimy imprezę dla 30 osób. A i tak zawsze coś się nie spodoba. Może 
dożynki zorganizować na wzór turnieju wsi i zaangażować w to wszystkie sołectwa.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że w Przegędzy dożynki były i udane, a ludzie 
przychodzą na nie rotacyjnie. Nie wyobraża sobie żeby dożynek nie było. Jednak 
należy zastanowić się nad finansami. 
Radny Artur Sola powiedział, że w Leszczynach ostatnio odbyła się imprez 
„Wakacyjne Granie”. Trwała ona 5 godzin, przygotowanie  do niej trwało 3 dni. Jeżeli 
imprezy się nakładają, to MOK nie jest w stanie tego przerobić. Jako rada Dzielnicy 
na imprezę przeznaczyliśmy 17 tys. zł. Sołectwa mogą na dożynki przeznaczyć 
fundusz sołecki.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że fundusz sołecki wymaga większych 
formalności. W Stanowicach dożynki odbyły się wraz z festynem farskim. Koszt 
zespołu, namiotów, ławostołów itp. to minimum 15 tys. zł.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że dożynki wymagają mniejszej logistyki niż 
duża impreza, a dzielnice mogą się dostosować.  
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Radny Artur Sola powiedział, że wie, że jest inna procedura jeżeli chodzi o fundusze 
w dzielnicach i sołectwach. Jednak sołectwa mogą przegłosować dofinansowanie do 
dożynek na Zebraniu Wiejskim. Jeżeli mieszkańcy tego nie przegłosują, to może ich 
nie chcą. Do tego sołectwa maja jeszcze zwrot z funduszu sołeckiego. 
Radny Marek Szczech powiedział, że w Książenicach jest korowód, msza i impreza. 
Żeby odciążyć MOK poczyniliśmy pewne inwestycje. Zakupiono rozkładana scenę 
oraz ławostoły. Na ten rok z funduszu na dożynki mamy 12 tys. zł. Za 30 tys. zł 
cudów w sołectwie nie wybudujemy. Poza tym nie ma opcji żeby w sołectwie nie było 
podziękowania za plony i jedna impreza w roku musi się odbyć.  
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że trzeba dążyć do tego, żeby rozdzielić terminy 
tak, żeby się nie dublowały. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że da się zorganizować artystów, a nie trzeba 
za to płacić. We wsiach są stowarzyszenia i organizacje, które pozyskują środki 
zewnętrzne.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zauważył, że jeżeli jest realizowany projekt, 
to partnerem nie może być MOK.  
Radny Henryk Fuchs zauważył, że terminy można dostosować, gdyż dożynki mogą 
się już odbywać po 15 sierpnia. Poza tym mogą być organizowane i w sobotę                             
i w niedzielę.  
 
Komisja podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym, dwa wnioski: 

1) aby zwiększyć środki na organizację imprez kulturalny w sołectwach                               
i dzielnicach do 5 tys. zł,  

2) aby wypracować taki harmonogram imprez, aby się nie nakładały na siebie.  
 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

Przewodnicząca Komisji  

    radna Jolanta Szejka 


