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Protokół Nr 17/2021 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 25 stycznia 2021 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 16/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie 7 głosami 
„za”. 
 
Ad.3 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król omówiła projekt uchwały w sprawie 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. Wyjaśniła, że chodzi o środki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej 
do przeprowadzenia renowacji muru przy starym kościele w Bełku.  
Radny Adam Karaszewski zapytał czy ta dokumentacja będzie własnością gminy. 
Zapytał czy dotacja do dachu w kościele w Palowicach nie doszła do skutku. 
Naczelnik PP powiedziała, że w umowie dotacji może pojawić się zapis, że jeden 
egzemplarz dokumentacji wraz z inwentaryzacją będzie przekazany do gminy. Jeżeli 
chodzi o Palowice to dotację wypłacamy po realizacji zadania. Po wykonaniu robót 
musi być złożone sprawozdanie, w tym przypadku miało być złożone do końca roku, 
jednak to nie nastąpiło. 
Radny Adam Karaszewski zapytał, czy angażując się w dokumentację będziemy 
musieli partycypować w innych kosztach. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że po wykonaniu dokumentacji parafia 
będzie się starać o środki zewnętrzne.  
Naczelnik PP powiedział, że my jako gmina nie będziemy zobligowani do wykonania 
remontu. Choć ksiądz będzie miał prawo znowu wystąpić o dofinansowanie. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że taka forma dotacji dla parafii nie do końca 
jest wg niego zasadna. Lepsza formą jest ubieganie się o środki np. z Programu 
Współpracy, z którego w ubiegłym roku zostały środki. Wparcie tego zabytku może 
być udzielone w ramach konkursu, małego grantu czy inicjatywy lokalnej.  
Naczelnik PP powiedziała, że te dotacje są udzielane na podstawie regulaminu, 
który Rada przyjęła. Regulamin jest na podstawie ustawy. U nas większość zabytków 
rejestrowych to kościoły. Mamy na to 50 tys. zł. 
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Radny Marcin Stempniak zapytał czy te 12 tys. zł jest w puli środków 
przeznaczonych na dotacje do zabytków.   
Naczelnik PP powiedziała, że tak.  
 
Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 1 głosie 
wstrzymującym.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału PFZ powiedział, że w ramach rządowego programu inicjatyw 
samorządowych zostały złożone 3 wnioski: likwidacja niskiej emisji na familokach, 
park Furgoła oraz ul. Majątkowa. W ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich 
również zostały złożone 3 wnioski: na ośrodek zdrowia w Bełku, most K. Miarki                       
i część ulicy Majątkowej. W ramach projektu OZE zrobimy 550 instalacji, projekt trwa 
do końca września.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ruszą konkursy w ramach Programu 
Współpracy. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy zwrócimy się o zwiększenie środków                        
w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W Programie jest stosunkowo mało tych 
środków, bo tylko 15 tys. zł. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że realizujemy dwa duże 
projekty związane z ekologią. OZE i dotacje do wymiany kopciuchów. Szykujemy się 
do 3 zadania – termomodernizacja familoków. Ten obszar nasza gmina traktuje 
priorytetowo. Niezależnie od gminy, trwa akcja z gazyfikacją. Oprócz tego jest 
przygotowywana akcja informacyjna związana z odpadami. Nie widzi potrzeby 
zwiększania tych środków.  
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że chodzi tu o środki, które zostały z inicjatyw 
lokalnych. 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że zależy mu, aby mieszkańcy mieli większą 
świadomość i edukację związaną z ochroną środowiska. Rozmawiał z Naczelnik GO 
i usłyszał, że akcje edukacyjne są w przygotowaniu.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że chodziło mu raczej o kwestie społeczne, 
projekty miękkie, które mogłyby odciążyć urząd. Można fajnymi akcjami 
rozpropagować wiedzę. Te duże projekty to olbrzymi sukces i tego nie neguje. 
Przewodniczący RM powiedział, że zobaczymy jaka informacja, w jaki sposób 
będzie kierowana do mieszkańców. Zaproponował, aby wstrzymać się z takim 
wnioskiem do lutego.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że należy rozdzielić tu dwa tematy. To o co 
staramy się z zewnątrz np. czyste powietrze i to co dotyczy nas np. stawka za śmieci. 
W tej stawce jest punkt, który nazywa się edukacja. Zobaczymy co będzie na 
następnej komisji. Pani Naczelnik wyjaśni jakie formy edukacji będzie wydział 
przygotowywał.  
  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informacje nt. wydarzeń 
kulturalnych, które w ostatnim czasie odbywały się on-line. Były to m.in.: Turniej KGW 
Gwara  Śląska na Wesoło, koncert Orkiestry Dętej z okazji święta niepodległości, 
koncert świąteczny, noworoczny, koncert kolęd. Zrealizowano cykl znane – nieznane, 
w ramach którego zwiedzono już całą gminę, a także  przygotowano wirtualne ferie                 
z MOK on-line. W spektaklach, warsztatach, pokazach, wywiadach, grach                                 
i zabawach wzięło udział 1003 uczestników.  
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Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak powiedziała o aplikacji umożliwiającej 
uczestnictwo w rozmowie telefonicznej nt. historii zameczku w Leszczynach. Nagrali 
ja aktorzy teatru w Opolu. 
Przewodniczący RM poprosił, aby na stronie internetowej urzędu ukazały się 
informacje na temat aktualnych działań CPK.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.      

 
Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz  

 

Przewodnicząca Komisji 
                     radna Jolanta Szejka 


