
    Protokół  Nr  4/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 16 maja 2011 r.

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 i 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. Informacja nt. organizowanego marszu nornic walking.
5. Sprawy bieżące

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 4 radnych.

Ad. 3
Pan Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR  omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody  na  oddanie  w  najem na  czas  nieoznaczony  lokalu  użytkowego  oddanego 
w  trwały  zarząd  Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji  w  Czerwionce-
Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy.  Sprawa dotyczy  dzierżawy lokalu  w budynku  MOSiR celem rozszerzenia 
prowadzonej tam działalności (fitness). Obecnie pomieszczenie jest nieużytkowane, 
a wcześniej było dzierżawione na restaurację.

Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie „za” – głosowało 4 radnych.

Pani  Gabriela  Cisek  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  omówiła  projekt  uchwały 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
w  Czerwionce-Leszczynach  za  rok  2010.  Przedstawiła  także  sprawozdanie 
z bieżącej działalności, do którego nie wniesiono uwag.

Komisja zaopiniowała projekt jednogłośnie „za” – głosowało 4 radnych.

Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  MG  omówiła  projekty  uchwał  w  sprawie  zbycia  3 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Sołectwie Przegędza.
Radny  Henryk  Dyrbuś  wyraził  swój  sprzeciw  uzasadniając,  że  ten  teren  był 
przekazany gminie nieodpłatnie przez byłych właścicieli z przeznaczeniem na cele 
publiczne.  Przedmiotowe działki  znajdują  się  w sąsiedztwie  Szkoły  Podstawowej, 
OSP i  Ośrodka  Zdrowia,  a  wiec  w  centrum Przegędzy.  Ta  lokalizacja  umożliwia 
wybudowanie tam „Orlika” czy innego obiektu lub może być wykorzystana na inne 
cele  w  zależności  od  potrzeb  mieszkańców  i  możliwości  finansowej  Gminy. 
Powtórzył,  „ta  ziemia  to  darowizna  i  nie  powinna  zostać  sprzedana”.  Dodał,  że 
w przyszłości sytuacja finansowa gminy może się poprawić, a ta nieruchomość może 
się okazać strategicznym miejscem na realizację inwestycji gminnych w Przegędzy. 



Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MG poinformowała,  że  zgodnie  z  ustawą 
o  gospodarce  nieruchomościami  jest  zobligowana  wykonać  określone  dochody 
w celu wykonania budżetu, który jest zaplanowany i przyjęty. 
Radny Henryk  Dyrbuś  powiedział,  że  jego obowiązkiem jest  bronić  tego gruntu 
przed sprzedażą. Dodał,  że jest rozczarowany taką propozycją,  bo nikt  nie mówił 
wcześniej o sprzedaży tego terenu. Oświadczył, że gdyby wiedział o chęci sprzedaży 
tych  nieruchomości  to  zwołał  by  zebranie  wiejskie.  Ponownie  przypomniał,  że  to 
miejsce może być  przeznaczone np.:  na  budowę „Orlika”  lub  innej  inwestycji  dla 
mieszkańców. 
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza  powiedział, że zgadza się z tym, iż radny 
broni  tego  terenu  i  dodał,  że  rada  musi  też  robić  tak,  żeby  wykonać  budżet. 
Stwierdził,  że  te  grunty  nie  przynoszą  żadnego  zysku,  a  jedynie  koszty  ich 
utrzymania przez tyle lat, co może być uznane jako niegospodarność.
Radny Henryk Dyrbuś  powiedział,  że środki ze sprzedaż tych nieruchomości nie 
uratują budżetu. Przypomniał także o strefie ekonomicznej w Leszczynach, na której 
nic się nie dzieje, a grunty zarastają trawą i krzewami.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przenieść te projekty uchwał na następny 
miesiąc i zwołać Radę Sołecką w Przegędzy w tym temacie.
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza powiedział, że w piątek na sesji rada może 
wycofać  ten  projekt  uchwały,  ale  niech  także  spowoduje,  że  ten  teren  będzie 
przynajmniej wykoszony.
Radny Henryk Dyrbuś powiedział, że w związku z taką sytuacją powinno się odbyć 
zebranie wiejskie Rady Sołeckiej w najbliższy czwartek.
Pan Józef Zaskórski Sekretarz uzupełnił, że opinia Rady Sołeckiej nie wiąże Rady 
Miejskiej w podejmowaniu dalszych czynności.
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza dodał, że jeżeli będziemy chcieli sprzedać 
działki w Przegędzy to nikt nam nie zarzuci, że jesteśmy niegospodarni.
Radny  Henryk  Dyrbuś  powiedział,  „miejmy  nadzieję,  że  sprzedaż  tych  działek 
uratuje problemy finansowe tej gminy”.
W powyższej sprawie Komisja nie głosowała omówionych wyżej projektów uchwał 
i postanowiła, że zdecyduje w tym temacie na sesji Rady Miejskiej.
Pani Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MG  omówiła  pozostałe  projekty  uchwał 
tematycznie związanych z Komisją branżową. Komisja zaopiniowała je pozytywnie 
„jednogłośnie” – głosowało 4 radnych.
Radny Henryk Dyrbuś  przypomniał Pani Naczelnik z Wydz. MG, że nie otrzymał 
odpowiedzi w sprawie ewidencji rejestru gruntów. 
Pan Andrzej Raudner z-ca Burmistrza odpowiedział, że rejestr gruntów mieści się 
w Starostwie w Rybniku, a my jako urząd takiego rejestru nie posiadamy.

Ad.4
Pan  Sławomir  Paluch  pracownik  MOSiR-u  przedstawił  informacje  nt. 
organizowanego  marszu  nornic  walking,  który  ma  się  odbyć  w  naszej  gminie 
w Sołectwie Palowice. Dodał, że celem tej akcji jest pokazanie naszej społeczności 
lokalnej o istnieniu tej formy wypoczynku, a także zachęcić do jego uczestnictwa. 
Pani Hanna Pióreczka-Nowak Rzecznik Prasowy uzupełniła, że chodzi o promocję 
i prezentację tej formy wypoczynku dla osób, które nie wiedzą, na czym to polega. 
Poprosiła także wszystkich uczestników  Komisji o nagłośnienie i rozpropagowanie 
tej akcji. 
Przewodnicząca Komisji po uzgodnieniach z MOK i MOSiR ustaliła termin marszu 
na 12 czerwca br. o godz. 15:00 w Palowicach.
Wszyscy członkowie Komisji wyrazili akceptację zaproponowanego terminu.
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Ad.5
Pani Hanna Pióreczka-Nowak przypomniała o rozpoczynających się I targach pracy 
dla  absolwentów  szkół  i  osób  poszukujących  bądź  chcących  zmienić  pracę 
w  siedzibie  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  przy 
ul. Wolności 2.

Ad. 2
Protokół  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  3/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie” – głosowało 4 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka 
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