
    Protokół  Nr  1/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 24 stycznia 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  (wg 
załączonej listy obecności).
Posiedzenie  prowadziła  Przewodnicząca  Komisji  radna  Jolanta  Szejka,  która 
powitał wszystkich zebranych, podziękowała za wybór jej osoby na tą funkcję oraz 
przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
4. Sprawy bieżące.     

Radny  Marek  Paluch zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu 
dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.

Wniosek radnego został przegłosowany jednogłośnie 5 głosach „za”.

Aktualizacja porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy Komisji  w kadencji 2010-2014.
4. Sprawy bieżące.   
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przy 5 głosach „za”.

Ad. 5
Radny Marek Paluch  zaproponował  na  Wiceprzewodniczącego Komisji  radnego 
Grzegorza  Wolnego  i  uzasadnił,  że  jest  to  osoba,  która  promuje  naszą  gminę 
poprzez wielokrotne organizowanie na naszym terenie festiwalu „Around The Rock” 
i ma wiele zasług w tym zakresie.
Radny Grzegorz Wolny wyraził zgodę i nie brał udziału w głosowaniu.

Wniosek został przegłosowany 4 głosami „za”. 

Radny Grzegorz Wolny został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji. 

Ad. 2
Komisja omówiła projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)    zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,
2)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  niezabudowanej.



Komisja zapoznała się z w/w projektami i zaopiniowała je pozytywnie.

Ad. 3
Plan  pracy  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  w  kadencji 
2010-2014. 

1. Cykliczne  comiesięczne  spotkania  członków  Komisji  zgodnie  z  ustalonym 
harmonogramem.

2. Współpraca z Wydziałami Urzędu Gminy związanych tematycznie z Komisją.
3. Bieżące informacje Naczelnika Wydziału Rozwoju, Naczelnika Biura Funduszy 

Zewnętrznych oraz Doradcy ds. mediów.
4. Ustalenie treści Planu Promocji Gminy oraz monitorowanie jego wykonania.
5. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz monitorowanie jej realizacji. 
6. Zgłaszanie propozycji zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu usprawnienia reorientacji 

zawodowej wynikającej z potrzeb rynku pracy.
8. Współdziałanie  z  instytucjami  w  zakresie  organizacji  lokalnych 

i ponadlokalnych wystaw, targów i innych akcji promujących Gminę.
9. Nawiązywanie  współpracy  z  Izbą  Przemysłowo  Handlową  w  Rybniku  oraz 

Agencjom Rozwoju Przedsiębiorczości  w Żorach oraz innymi organizacjami 
zrzeszającymi przedsiębiorców jak i z samymi przedsiębiorcami.

10.Współpraca  Komisji  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11. Inicjowanie  przez  Komisję  działań,  przedsięwzięć  związanych  z  promocją 
Gminy. 

12.Bieżące rozpatrywanie wniosków, skarg wpływających do Komisji oraz pomoc 
w ich rozwiązaniu.

13.Omawianie bieżących materiałów na sesji Rady Miejskiej.

Opracowany plan pracy Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”.

Ad. 4
Radny  Antoni  Procek  zwrócił  uwagę  na  ścieżki  rowerowe  i  zaproponował 
odbudowanie takiej ścieżki w kierunku „Ramży”.

Komisja zwróciła się z wnioskiem o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie 
utrzymania  odcinka  bezpłatnego  na  terenie  autostrady  A1  w   Gminie 
Czerwionka-Leszczyny. 

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie 6 głosami „za”.

Radny Grzegorz Wolny zwrócił uwagę na teren parku miejskiego przy ul. Furgała, 
który zdaniem radnego nie jest przystosowany do organizowania imprez. Podkreślił, 
że teren nie jest  ogrodzony,  brakuje monitoringu i  oświetlenia.  Dodał,  że festiwal 
„Around The Rock”  ściąga tysiące  osób w to  miejsce i  zamiast  promować naszą 
gminę odstrasza swoim wyglądem. Radny proponuje rozebrać fundament pod byłym 
zadaszeniem sceny, który powoduje, że w tym miejscu teren nie spełnia określonych 
norm na prowadzenie tego typu imprez.
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Radny Antoni Procek dodał, że brak ogrodzenia ułatwia wandalom dewastacje na 
terenie parku.

Radny  Marek  Paluch  zapytał  o  materiały  promocyjne  w  związku  z  licznymi 
turniejami na terenie gminy.
Pani Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM  odpowiedziała, że posiada z lat 
ubiegłych  foldery, wydawnictwa, pendrivy i długopisy. W tym roku kwota na ten cel 
wynosi 4 tys. zł. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek 

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka 
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		                                   			   radna Jolanta Szejka                          

