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Protokół Nr 16/2020 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 7 grudnia 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 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 15/2020 z dnia 31.08.2020 r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek omówiła projekt uchwały w  sprawie 

Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok. 
Wyjaśniła, że to, co musi zawierać Program Współpracy jest określone w ustawie                        
o pożytku publicznym i wolontariacie.  
Przewodnicząca Komisji zapytała czego dotyczą 70 tys. zł na kulturę, zwłaszcza                   
w czasie w pandemii. Kto może z tego skorzystać. 
Naczelnik Wydziału SPS powiedział, że od kilku lat zaplanowana jest kwota 70 tys. 
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Będziemy 
ogłaszać konkurs, jeżeli stan zagrożenia epidemicznego pozwoli na to, żeby takie 
zadania się odbywały.  
Przewodnicząca Komisji zapytała o kwotę 35 tys. zł w zakresie ratownictwa – nie 
wiadomo czy będzie się można o to starać w zakresie udzielania kursu pierwszej 
pomocy.  
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że będziemy na bieżąco monitorować 
przepisy w tym zakresie.  
Przewodnicząca Komisji dodała, że jest jeszcze 15 tys. zł w zakresie ochrony 
środowiska. Wg niej za mało nasza gmina dotuje na ochronę środowiska. Zapytała 
czy nie można było zwiększyć tych środków. Albo zrobić to po ogłoszeniu konkursu.  
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że jeżeli byśmy chcieli zwiększyć to musi się 
to stać przed ogłoszeniem konkursu.  
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok, został zaopiniowany pozytywnie.  
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Następnie Naczelnik Wydziału SPS przedstawiła informacje na temat inicjatyw 
lokalnych. 
Powiedziała, że są one ściśle powiązane z Programem Współpracy, środki 
przeznaczone na ten cel również znajdują się w Programie. Na przyszły rok 
przewidziana była pula 60 tys. zł. W przewidzianym terminie wpłynęły 3 inicjatywy: 
Leszczyniada, mobilni ekodoradcy i gminny pumptruck. Komisja przedstawiła 
Burmistrzowi propozycję, żeby w przyszłym roku, jeżeli sytuacja epidemiczna 
pozwoli, była zrealizowana Leszczyniada. Jeżeli chodzi o pumptruck, to zadanie                 
to powinno się odbywać w pełnym procesie inwestycyjnym. Koszt dokumentacji to 
20-30 tys. zł, a sama realizacja od 120 tys. zł wzwyż. Jeżeli chodzi o mobilnych 
ekodoradców, to inicjatywa zakładała, że w ramach urzędu będą zatrudnieni 
ekodoradcy, którzy będą jeździć do mieszkańców i pomagać im w wypełnianiu 
wniosków do WIOŚ. Wg Komisji zadanie to bardziej kwalifikuje się jako zadanie 
publiczne, które może być finansowane ze środków dotacyjnych z obszaru ekologii. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy będzie można korzystać ze środków, które 
zostały. 
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że jest to propozycja Burmistrza i decyzja 
Rady Miejskiej.   
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że SNRW Bełk brało udział                                       
w wideokonferencji Województwa Śląskiego Liderów Odnowy Wsi. Było to pokłosie 
otrzymania nagrody od Urzędu Wojewódzkiego za realizację projektu dot. cmentarza 
przy zabytkowym drewnianym kościele.  
5 grudnia był Międzynarodowy Dzień Wolontariatu dlatego chciała podziękować 
wszystkim tym, którzy się w to angażują. Z tej okazji Urząd Gminy nagrał filmik.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak powiedziała, że filmik powstał, aby 
uhonorować wolontariuszy. W filmiku poruszamy sprawy, które dla wolontariuszy są 
ważne, mieli oni okazję się tam przedstawić, zaprezentować, powiedzieć w jakich 
obszarach działają. Wolontariuszy, którzy działają na terenie naszej gminy, w różnych 
obszarach, jest naprawdę wiele. Film cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Podziękowała pomysłodawczyni Krystynie Jasiczek oraz Marioli Czajkowskiej oraz jej 
pracownikom,  którzy wykonali ten filmik.  
Przewodnicząca Komisji zapytała czy robimy Akcję Szlachetnej Paczki.  
Przewodniczący RM powiedział, że zbiórkę związaną ze Szlachetną Paczką 
chcemy przeprowadzić na sesji 11 grudnia.  
Rzecznik Prasowy wyjaśniła, że ze względu na pandemię jest problem                                
w odwiedzaniu i weryfikacji wszystkich rodzin. Podstawowy problem jaki pojawią się 
nam, to jest problem z terminem. Sesja odbędzie się 11 grudnia, a my                                           
11 musielibyśmy mieć już zrobione zakupy, zapakowane i zawiezione wszystkie 
paczki. Ponieważ 12 i 13 grudnia to są dni finału Szlachetnej Paczki. Jest to dla nas 
niewykonalne. Sugestia jest taka, aby wesprzeć Szlachetną Paczkę poprzez przelew 
finansowy. Wtedy te środki finansowe trafiają do ubogich rodzin, dzieci, seniorów                   
i do osób chorych. Środkami tymi dysponuje Szlachetna Paczka. Czeka na decyzję 
radnych.  
Przewodnicząca Komisji zapytała czy każdy może zrobić przelew indywidualnie.  
Rzecznik Prasowy odpowiedziała, że można te środki zebra wśród pracowników                   
i Rady Miejskiej i wspólnie je przelać.  
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Radny Michał Toman powiedział, że jeżeli to nie jest ukierunkowane na 
mieszkańców naszej gminy, to on swoje środki finansowe woli bezpośrednio przelać 
na wsparcie mieszkańców, bądź organizacje z gminy. 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że rozumiemy wszyscy obecną sytuację                    
i mimo wszystko może dobrze by było podać ogólny rachunek bankowy, ponieważ 
zapewne znajdą się osoby, które będą chciały tą inicjatywę wesprzeć.  
Przewodniczący RM powiedział, że niezależnie od pomysłów na realizację tej 
inicjatywy, proponuje aby na sesji odbyła się zbiórka na ten cel. Ile zbierzemy, tyle 
zbierzmy. Zawsze będzie można podać w informacji, że Rada Miejska włączyła się               
w tą akcję i zebrała ileś tam środków.  
Radny Adam Karaszewski powiedział, że  nie wie czy to jest dobry pomysł, żeby 
materialnie do skrzynki wrzucać, ponieważ ktoś może zrobić to w inny sposób. Może 
to nas podzielić.  
Radny Marcin Stempniak wrócił do tematu inicjatyw lokalnych. W związku z tym 
zaproponował wniosek, aby środki, które zostały z inicjatyw lokalnych przesunąć do 
wykorzystania na przyszły rok, także  m.in. na inicjatywy lokalne.   
Naczelnik Wydziału SPS powiedziała, że Rada Miejska może podjąć decyzję,                      
że w sierpniu 2021 r., gdy będzie ogłoszony konkurs na inicjatywy lokalne na 2022 r. 
zamiast kwoty 60 tys. zł będzie kwota 110 tys. zł.  
Przewodniczący RM powiedział, że my zamykając budżet 2020 r. nie jesteśmy                     
w stanie przelać środków z tego roku na przyszły rok. Na Komisji budżetu mówiliśmy 
o budżecie na 2021 rok i nie było wtedy takiego wniosku. Może z tym wnioskiem 
należałoby przejść na obszar procedowania budżetu. Środki na 2021 rok są 
podzielone i należałoby się zastanowić, z którego paragrafu zabrać, żeby dołożyć na 
inicjatywy. Nie jest tak w budżecie, że jeżeli czegoś nie wykonamy, to blokujemy te 
środki na przyszły rok.  
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna powiedziała, że w planie budżetu na 2021 rok 
jest pula 60 tys. i te środki są. Natomiast tylko 9300 zł zostało przeznaczone na tą 
jedną inicjatywę lokalną i pozostała część środków to środki wolne. Jest propozycja, 
aby te środki wolne przeznaczyć na realizację Programu Współpracy, albo zwiększyć 
środki na inicjatywy lokalne w  2022 r.   
Radny Artur Sola powiedział, że dobrze by było poznać decyzję Burmistrza na co 
chce te środki przeznaczyć. Może jakiś pomysł jest. Chciałby to wiedzieć przed 
przegłosowaniem wniosku.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że oczywiście, że jest to decyzja Burmistrza. 
Ale jego propozycja jest taka, żeby Komisja zwróciła się z tym wnioskiem przed 
podjęciem budżetu na przyszły rok. 
Przewodniczący RM powiedział, że są one zapisane w budżecie na paragrafie 
inicjatywy. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ta niewykorzystana kwota będzie 
prawdopodobnie zagospodarowana na inne wydatki.  
Radny Artur Sola powiedział, że prawdopodobnie chodzi o to, że to by były środki      
w budżecie na 2021 r. ale z wydatkiem na 2022 r. My w piątek będziemy akceptować 
budżet z zapisem 60 tys. zł i te 50 tys. zł dalej tam będzie. Może lepiej podjąć taki 
wniosek na następnej Komisji Promocji, kiedy będziemy już wiedzieli jaka jest wola 
Burmistrza.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że chodzi mu o to, że zanim Burmistrz 
podejmie decyzję, dostał wniosek z Komisji, że chcemy te zaoszczędzone środki 
zagospodarować.  
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Komisja podjęła wniosek o zwiększenie niewydatkowanych środków z inicjatyw 
lokalnych w 2020 roku, na realizację zadań związanych z ogłoszonym konkursem                    
i puli środków na inicjatywy lokalne. Wniosek został podjęty  4 głosami „za” i 2 
głosami „wstrzymującymi” 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska powiedziała,                             
że Biblioteka otwarta jest zgodnie z rozporządzeniem od 30 listopada do 27 grudnia. 
Pracujemy po trzech tygodniach zamknięcia, pracujemy w reżimie sanitarnym. Brak 
wolnego dostępu do półek, książki są poddawane kwarantannie, rekomendujemy 
wcześniejszy kontakt z pracownikiem biblioteki. Biblioteka otrzymała z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 35 tys. zł na zakup nowości wydawniczych. 
Ponadto włączyliśmy się w akcję Mała książka, wielki człowiek. Patronatem tej akcji 
jest Instytut Książki. Wszystkie spotkania zostały wstrzymane. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że kultura próbuje odnaleźć się 
w sieci. Od maja robiliśmy cykl prób koncertów na żywo, które można było oglądać       
w internecie. Potem zmieniliśmy formułę i zamiast koncertów prowadziliśmy 
transmisję na żywo spotkań w CKE. Od października rozpoczęliśmy nowy cykl 
programów o nazwie Pasjonaci.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.      

 
Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz  

 

Przewodnicząca Komisji 
                     radna Jolanta Szejka 


