
Protokół Nr 8/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 24 października 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. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 7 radnych.

Ad.4
Rzecznik  Prasowy  Pani  Hanna  Piórecka-Nowak krótko  przedstawiła  pobyt 
przedstawicieli gminy Czerwionka-Leszczyny na Targach w Monachium, gdzie m. in. 
został  wyświetlony  film  promujący  gminę.  Nawiązano  również  wiele  nowych 
kontaktów.
Pani  Rzecznik  Prasowa  opowiedziała  również  o  udziale  przedstawicieli  gminy  
w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. W Brukseli organizowane były 
sympozja i warsztaty dla uczestników.

Przewodnicząca  Komisji poinformowała,  że  13  października  br.  odbyło  się 
seminarium informacyjne  zorganizowane  przez  Stowarzyszenie  Centrum Rozwoju 
Inicjatyw  Społecznych  CRIS  oraz  Starostwo  Powiatowe  w  Rybniku. Tematem 
wiodącym  seminarium  było  działanie  Powiatowych  Rad  Pożytku  Publicznego.  
W seminarium udział  wzięli  m.in.  dr  Aleksandra  Chudzik  -  Wicestarosta  Powiatu 
Rybnickiego  oraz  Joanna  Stępień  -  Pełnomocnik  Marszałka  ds.  Organizacji 
Pozarządowych i przedstawiciele CRiS-u. 
Na seminarium została powołania Powiatowa Rada Pożytku Publicznego i powołany 
Powiatowy  Koordynator  ds.  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi.  Takim 
koordynatorem z terenu powiatu został radny Marek Paluch.

Przewodnicząca Komisji wspomniała,  że  dzięki  temu  będzie  można  pozyskać 
pieniądze na wspieranie organizacji pozarządowych.
 

W  związku  z  pojawieniem  się  tematu  powołania  Powiatowej  Rady  Pożytku 
Publicznego,  Komisja  DGPiR  „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem  
o  zorganizowanie  spotkania  przedstawicieli  Karbonii  z  radnymi  gminy 
zainteresowanymi działalnością organizacji pozarządowych.

Przewodnicząca Komisji  krótko  omówiła  temat  Tygodnia  Karier,  który  trwał  od  
17-21 października. W tym 19 października odbyły się Targi Pracy.



Przewodnicząca  podziękowała  wszystkim  organizatorom,  dzięki  którym  takie 
wydarzenie w gminie mogło mieć miejsce.

Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o zbiórce pieniędzy na 
leczenie chorych na nowotwór dzieci Tomaszka i Wiktorii. Dzieci są mieszkańcami 
naszej gminy.  Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji  „Iskierka”. W styczniu 
2012 r. zostanie również zorganizowany duży koncert na w/w cel.  Zebrane środki 
zostaną  podzielone  po  połowie.  Organizowane  są  również  zbiórki  koleżeńskie  
w zakładach pracy.

Ad. 3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło krótko omówił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok.
Omówił  szczegółowo  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie 5 głosami „za” i 2 głosami wstrzy-
mującymi (głosowało 7 radnych).

Ad. 2
Protokół Nr 07/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska   
 

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka
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