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Protokół Nr 11/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 9 grudnia 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 10/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 18 listopada 2019 roku został 
przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja po raz kolejny podjęła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii 
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach.                 
Od ostatniego posiedzenia Komisji wpłynęła opina Rady Sołeckiej w Stanowicach, 
która jest za utrzymaniem filii biblioteki. 
Aleksandra Pietruszewska Dyrektor Biblioteki Publicznej powiedziała, że                       
w propozycjach na siedzibę biblioteki wskazano lokal prywatny. Obecnie jest                          
to konsultowane z inspektorami ZGM, PPOŻ, BHP. Czasem lepiej jest wybudować 
nowy lokal niż dostosować do wymogów prawa budowlanego lokal prywatny. 
Uchwałę musimy podjąć, ponieważ właściciel budynku prosi, abyśmy go opuścili. 
Mamy teraz pół roku, aby szukać nowego pomieszczenia, które jednak będzie 
zgodne z pewnymi standardami. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że Radny Grzegorz Marek znalazł miejsce                   
w pawilonie handlowym, który jest nowym budynkiem o konstrukcji stalowej.  
Dyrektor Biblioteki zauważyła, że jest on jeszcze bliżej biblioteki centralnej niż ten, 
w którym obecnie znajduje się filia.  
Radny Adam Karaszewski zauważył, że większość czytelników ma kartę                            
w bibliotece centralnej. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że w uzasadnieniu uchwały mamy przyczyny jej 
procedowania. Mamy pół roku, żeby szukać rozwiązań i podjąć ostateczne decyzje, 
ale na dziś uchwałę musimy podjąć. 
 
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
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Ad. 4 
Sprawy bieżące.  
Dyrektor Biblioteki przedstawiła informacje dot. działalności bieżącej Biblioteki.                    
3 grudnia z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyły się warsztaty dla dzieci 
zorganizowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Czerwionka-
Leszczyny. 27 listopada zorganizowano wieczór poetycko–muzyczny, podczas 
którego mieszkańcy gminy prezentowali swoją twórczość. Dyrektor Biblioteki 
poinformowała także, że oferta biblioteczna zwiększyła się o książki pisane specjalną 
czcionką.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wraz z Michałem Stokłosą, jako 
przedstawiciele SNRW Bełk, podczas Regionalnego Spotkania Liderów Odnowy Wsi, 
opowiadali o innowacyjnych rozwiązaniach na terenie sołectwa Bełk. Na Konferencji 
obecny był również Pełnomocnik Grzegorz Wolnik oraz Pani Rzecznik Prasowa 
Hanna Piórecka.  
Poinformowała także o Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie koło z Bełku zdobyło 
nagrodę oraz o uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka przedstawiła informacje dot. finału akcji 
Szlachetna Paczka. Jeżeli do sesji będzie relacja z przekazania darów to przedstawi 
ją. Poinformowała także o święcie Makówek, które w tym roku odbędzie się                        
21 grudnia. W okazji tego święta został wydany specjalny folder, który zawiera 
przepisy kulinarne czy zdjęcia. W ubiegłych latach przepisy śląskie rozeszły się na 
całą Polskę.  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska omówiła ostatnie wydarzenia zorganizowane               
w ramach działalności MOK tj.: 

 Międzynarodowy dzień turystyki, podczas którego pracownicy CIT mieli 
własne stanowisko oraz prezentację, 

 Kolejnym roku UTW – obecnie mamy ponad 400 słuchaczy, 

 XII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – w powiecie będzie nas reprezentowało 
KGW z Bełku, Dębieńska oraz Czuchowa. 

 4X odbył się spektakl Hiob sfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 

 6 X rozpoczęliśmy kolejny sezon artystyczny koncertem zespołu Pilar, 

 18 X rozpoczęliśmy cykl wieczorów z Józefem Hetmanem, 

 11 XI odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości, 

 20 XI obchodziliśmy gminny dzień seniora, 

 6 XII odbyła się konferencja  naukowa „Światy poetyckie Barbary Gruszki-
Zych”, 

 Zorganizowano Mikołaja dla dzieci,              

 14 XII odbędzie się wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy do Drezna,        

 Przed nami jeszcze koncerty kolęd oraz uroczysta sesja karolinkowa.                                                                                                  
Poinformowała, że niestety KWG Stanowice oficjalnie zakończyło swoją działalność. 
Być może pojawi się w to miejsce coś nowego. 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że także KGW z Czuchowa wystąpiło                      
o wykreślenie z KRS. Nowe przepisy dla lokalnych kół spowodowały zbyt dużą 
biurokrację administracyjną. Jest jednak koncepcja, że się nie rozwiążą, może 
zgodzą się na działalność jako stowarzyszenie zwykłe.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że ludzie działający w tych 
kołach robią to z potrzeby serca. Oferta dofinasowania z zewnątrz jest obwarowana 
obostrzeniami prawnymi, a z reguły w grupie tych pań nie ma księgowej. Kwestia 
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sprawozdawczości także jest sporą barierą. Dobrze, że tylko jedno koło poszło tą 
ścieżką z wpisem do KRS.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że może dobrze by było żeby gmina ogłosiła 
konkurs dla biura rachunkowego które rozliczałoby organizacje pozarządowe. Może 
to pozwoliłoby takim kołom funkcjonować. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że koszty kół rozlicza MOK. MOK kupuje 
składniki i rozlicza faktury.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że KGW w Dębieńsku będzie obchodziło 
jubileusz 60-lecia. W 2007 roku panie chciały reaktywować to koło. Sprawdziły 
dokumenty, wszystko się zgadzało wiec koło mogło znowu zacząć działać.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz         

 

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


