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Protokół Nr 12/2020 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 27 stycznia 2020 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 11/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia 2019 roku został przyjęty 
jednogłośnie głosami „za” – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających                            
do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                  
i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań                    
i naczyń plastikowych, 
Radny Adam Karaszewski zapytał co autor projektu miał na myśli w punkcie 3. 
Radny Marcin Stempniak odpowiedział, ze chodziło mu o to, żeby wiedzieć czy te 
działania są podejmowane, jakie są efekty i skutki. Zresztą punkt ten jest 
przeformułowany przez mecenasa. 
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że takie ograniczenia  wpłyną np. na 
organizację dożynek. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że takie zmiany i tak nas czekają. 
Eliminowanie plastiku jest konieczne. Unia Europejska nakazuje ograniczanie 
plastiku. W Rybniku na imprezach masowych kubki jednorazowe zastąpili kubkami 
zwrotnymi z kaucją. 
Przewodniczący RM powiedział, że takie ograniczenia należałoby wprowadzać 
stopniowo. Opinia prawna jest tu pozytywna, ale musimy się dowiedzieć jakie będą 
koszty funkcjonowania tej uchwały. Poszło w tej sprawie pismo do Wydziału ED                    
z prośbą o informacje, w jaki sposób ograniczenie plastiku wpłynie na zwiększenie 
kosztów w placówkach oświatowych.  Pomysł jest bardzo dobry ale pytanie czy nie 
będziemy musieli szukać dodatkowych środków.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że w uchwale nie ma określonych dat, ma 
świadomość tych trudności, uchwała nie mówi, że tu i teraz. Dlatego tez jest zapis                
o sprawozdawczości. 
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Przewodniczący RM zauważył, że trzeba mieć tu świadomość, że jest to rozłożone 
w czasie. Żeby po dwóch czy trzech miesiącach nie było interpelacji, że uchwała jest 
nierealizowana.  
Omówiony  projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
  
 Ad. 4 
Sprawy bieżące.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do 31 stycznia można składać wnioski 
o nagrodę Diament Biznesu. Zapytała czy Komisja ma jakieś kandydatury do tej 
nagrody. 
Radna Stefania Szyp zaproponowała, aby zgłosić do tej nagrody Firmę Tomasza 
Procka.  
Komisja jednogłośnie poparła tą propozycję.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że od 1 lutego Stowarzyszenie Aktywni 
Społecznie oraz Luxtorpeda będą wspólnie prowadzili COP. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ich wniosek otrzymał pozytywną ocenę 
merytoryczną i formalną.  
 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak przedstawiła informacje dot. święta 
makówek. Powiedziała, że  mimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała.  
Przewodnicząca Komisji dodała, że wraz z Panią Dyrektor MOK i KGW z Bełku                      
i Książenic brały udział w jarmarku świątecznym w Sokołowie.  
 
Dyrektor MOK poinformowała, że: 

 23 marca w ramach współpracy partnerskiej wystąpi u nas zespół artystyczny                                   
z Sokołowa, 

 odbył się powiatowy turniej KGW, na którym Koło z Bełku otrzymało nagrodę 
publiczności. 

 podsumowała Ferie z Mokiem, w których udział wzięło prawie 1000 osób.                   
W ramach ferii zorganizowano wycieczki, warsztaty, gry i zabawy oraz poranki 
filmowe.  

 podsumowała występy chórów oraz orkiestry, które odbyły się w Leszczynach, 
Czuchowie i Bełku.  

 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że styczeń dla biblioteki jest 
miesiącem sprawozdań i statystyki. Ciągle jednak bierzemy udział w projekcie Mała 
Książka Wielki Człowiek, w ramach którego dzieci w wieku przedszkolnym otrzymują 
wyprawki czytelnicze. 
 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy święto makówek nie mogłoby być na hali 
targowej. W tym roku padał deszcz i panie z KGW zmokły, gdyż lady ze ZDISKu nie 
zabezpieczały przed deszczem.  
Rzecznik Prasowy powiedziała, że nigdy nie można przewidzieć pogody, a osiedle 
familoków ma swój specyficzny klimat. 
Przewodnicząca Komisji dodała, że Rada Sołecka Bełku sprezentowała KGW 
namiot. Zakupiony został ze zwrotu sołeckiego. Można na takim namiocie dodatkowo 
umieści nadruk z logotypem. Na pewno zostanie on wykorzystany podczas święta 
makówek, dożynek czy jarmarku wielkanocnego. Zachęca, aby inne rady sołeckie 
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czy dzielnic zrobiły tak samo. Koszt takiego namiotu to około 2500 zł.  
 
Radny Marcin Stempniak poprosił, aby na stronie gminy aktualizowano wydania 
Kuriera.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz         

 

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


