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Protokół Nr 15/2020 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 31 sierpnia 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 wyników ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywni 

Społecznie Asy, w zakresie badania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 13/2020 z dnia 24.02.2020 r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”. 
Protokół Nr 14/2020 z dnia 22.06.2020 r. został przyjęty 5 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym”.  
 
Ad. 4 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) zmian statutów jednostek pomocniczych gminy. 
2) zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków                         
i zasad korzystania z tych przystanków, 

3) podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie 
telekomunikacji. 

W/w uchwały zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Następnie omówiono projekty uchwał 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,  które dot. remontu zabytkowego 
Krzyża w Bełku, dachu kościoła w Palowicach oraz spalonego dachu na familoku 
przy ul. Wolności.  Radni podjęli dyskusję w tym temacie. 
 
Komisja wystosowała wniosek, aby zwiększyć dotację do Palowic oraz Bełku                      
do wysokości 20 tys. zł każdą- wniosek został przyjęty przy 2 głosach 
„wstrzymujących”.  
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Ad. 3  
Radny Marcin Stempniak w formie prezentacji multimedialnej przedstawił wyniki 
ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywni Społecznie Asy, w zakresie 
badania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta. Zwrócił uwagę na potrzeby 
mieszkańców np. w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej czy 
monitoringu. Następnie wystosował wniosek, aby wypracować procedurę wyboru 
pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców oraz przeznaczyć na ich realizację jakieś 
środki np. z funduszu inwestycji lokalnych, które mamy dostać w najbliższym czasie. 
Ponadto wyniki ankiety można by wykorzystać podczas tworzenia nowej strategii 
rozwoju gminy, którą w najbliższym czasie będziemy musieli opracować.  
Naczelnik PFZ Andrzej Wącirz powiedział, że obecna strategia kończy się w tym 
roku. 15 lipca weszła nowela ustawy w tym zakresie. Gmina może stworzyć swoją 
strategię lub wspólnie z innym gminami. Strategia będzie musiała być zatwierdzona 
przez Zarząd Województwa. Najpierw muszą powstać strategie kraju i województwa, 
a dopiero później nasza, gdyż muszą być one ze sobą spójne. Powstaje tu trudność 
z dotrzymaniem terminów.  
Radny Artur Sola zauważył, że pieniędzy z funduszu inwestycji lokalnych jeszcze 
nie mamy. A jeżeli będą, to pokryją one deficyt. Dziura w budżecie gminy będzie się 
zwiększać. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że te środki 
pokryją nam część dziury budżetowej powstałej w powodu pandemii Covid-19.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że z ustawy jasno wynika, że są to środki 
tylko na wydatki majątkowe, wobec czego nie mogą zostać sfinansowane pewnego 
rodzaju kategorie wydatków jak np. rekompensata wynikającą z mniejszych wpływów 
z podatków od osób fizycznych, itp. Nawet jeśli część środków zostanie przekazana 
do budżetu jednostki, np. do ZDISKu to moglibyśmy zrealizować pewne zadania 
poprzez rozmowy z mieszkańcami. Wygospodarujmy część tych środków                                 
z rządowego funduszu inwestycji lokalnych po to, aby mieszkańcy mogli zdecydować 
co za nie zrobimy. 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król powiedziała, że kurczą się nam tereny 
inwestycyjne z powodu braku dróg dojazdowych do nich. Mimo świetnej lokalizacji 
nie ma dojazdu. Głównie mowa tu o Dębieńsku, Bełku czy Stanowicach. To co 
proponują mieszkańcy, to  są zadani związane z konsumpcją, nie z inwestycją.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że ankieta potwierdziła to, o czym wiemy. Na 
każdym spotkaniu z mieszkańcami są te sprawy poruszane. Drogi to jest 
najważniejsza rzecz. Ma nadzieję, że Burmistrz poda propozycje na co te środki 
przeznaczyć i będą one spójne z wynikami ankiety. Poczekajmy na te pieniądze i na 
propozycje Burmistrza.  
Radny Artur Sola powiedział, że musimy stwierdzić co jest ważniejsze. Mieszkańcy 
nie zawsze wszystko widzą. To my musimy decydować.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że wszystko to, o czym mówią pozostali radni 
jest ważne i należy znaleźć złoty środek. On nie podniesie ręki za tym, żeby całe te 
środki przeznaczyć tylko na drogi. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że ta ankieta nie do wszystkich 
dotarła. Rada skupia osoby, które znają priorytety we własnych obszarach. Trzeba 
wypracować kompromis. Mamy dziurę w budżecie i jak te pieniądze będą, to musimy 
zrealizować zadania, które były w planie A, a i tak tych środków braknie. Przestrzeń 
publiczna dla mieszkańców także jest ważna, ale robimy to przy Zameczku                          
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w Leszczynach, zrobiliśmy przy Młyńskiej. Musimy zauważać to co robimy. Poza tym 
trudno dzielić coś, czego nie ma.  
 
 
 
 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak przekazała informacje na temat 
Industriady. Termin majowy został przesunięty z powodu pandemii na 26 września.  
Pozyskaliśmy środki zewnętrzne i przy pewnych obostrzeniach będziemy realizować 
to wydarzenie kulturalne.  
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska przedstawiła informacje 
na temat Narodowego Czytania. W tym roku będą kręcone filmiki, na których 
mieszkańcy i zaproszeni goście będą czytać Balladynę. Następnie powstanie z tego 
całość. Zmontowany film zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy.  
 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.      

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz  

 

Przewodnicząca Komisji 
                     radna Jolanta Szejka 


