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Protokół Nr 9/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 14 października 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 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 8/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2019 roku 
został przyjęty jednogłośnie  – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Pracownik Wydziału PFZ przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Raport      
o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 
2014 – 2020. 
Raport został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka poinformowała, że na wniosek radnego Michała 
Tomana podjęto działania, aby powołać Młodzieżowe Forum Samorządowe. W tym 
celu odbyły się spotkania z opiekunami samorządów szkolnych, na których 
przedstawiono ideę Forum.  Wybory w szkołach przeprowadzono 11 października. 
Aktualnie spływają protokoły.  
Poinformowała także, że 17go października zostanie przeprowadzony audyt dot. 
przynależności familoków do szlaku zabytków techniki. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że obecnie trwa akcja Mała Książka 
Wielki Człowiek, w ramach której zostanie wydanych 320 wyprawek czytelniczych dla 
dzieci w wieku 3-6 lat. Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 37 tys. zł                                  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. 
23 października o godz. 16:30 odbędzie się  spotkanie autorskie z Markiem 
Szołtyskiem, który opowie o zwyczajach związanych z wróżbami i andrzejkami. 
Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Redukowania Bierności. 
Biblioteka cały czas organizuje warsztaty czytelnicze oraz Dni Głośnego Czytania 
Dzieciom.   
 

https://www.facebook.com/stowarzyszenieSRB/?__tn__=K-R&eid=ARBBCRfY_TbXDt1XfjorMw8sYE42_gAnVyVjOVFtjfZZXiCXH4HwodpBtbvOdBX4MdFyrB1TRqKXbj_4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7RuFB-R41CVjr07GVHTW735tF5AWZjzvA1Bp-LFNNjDIl5Y-bThwwT_3W2AdGvophrL2-P8BHJalIzww1QlM-dwicTLmmmBdMOTXVzxvKvDVJlSmkRT8FEHaQ-r1d6Lu2w2_rU83saQ3pySDXtUvY-yW1M5es9RXn-znwTDXe5omUym26ljaF3i-q6LLd6WXEk442bKg7_YNG6w45V2W5-Vt9b2goJ49mvHVwBsmSeOWMJq4lwyXGL8PCqmeE2si0iz9iLmDgr-SsnZW74g5MYhpWsv9ZhNShMyqv6s4YiyDRT9DRvfCqZ8KkJ96SOY0_zD2hBO2sdBp7tmcPHJXNDw
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Dyrektor MOK poinformowała, że po raz 23 odbył się konkurs poetycki O Złote 
Cygaro Wilhelma. Na konkurs nadesłano 130 zestawów wierszy. Nasze mażoretki 
zostały zaproszone do występu podczas festiwalu orkiestr w mundurach, który odbył 
się 5 października na Stadionie Narodowym w Warszawie, zaprezentowała zdjęcia 
oraz film z występu. Poinformowała także, że 2 września odbyło się coroczne 
spotkanie władz gminy z przedstawicielami środowiska kombatantów. Ponadto 
odbyła się inauguracja roku akademickiego UTW oraz rozpoczęliśmy jesienny sezon 
artystyczny występem zespołu Pilar.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w ramach Inicjatywy lokalnej złożono                   
6 wniosków. Obecnie trwa ich ocena.  
26 października odbędzie się konferencja „Kościół -  cmentarz -  nasze wspólne 
dziedzictwo” organizowana przez SNRRW Bełk. 
Omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


