
Protokół Nr 12/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 23 stycznia 2012 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. Dyskusja nad poparciem inicjatywy „Jeden bilet  w Subregionie Zachodnim, 

czyli uwarunkowania rozwoju transportu publicznego”.
5. Informacja na temat tworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
6. Omówienie tematu obchodów 50-lecia nadania praw miejskich.
7. Sprawy bieżące.

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

Ad.4 
Dyskusja  nad  poparciem  inicjatywy  „Jeden  bilet  w  Subregionie  Zachodnim,  czyli 
uwarunkowania rozwoju transportu publicznego”
Naczelnik  Wydziału  RGiM  Krystyna  Jasiczek  przedstawiła  projekt  uchwały 
w  sprawie   wyrażenia  poparcia  dla  Sygnatariuszy  deklaracji  wprowadzenia 
jednolitego  biletu  umożliwiającego  przejazd  wszystkimi  środkami  komunikacji 
zbiorowej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Radny Marek Paluch pytał o to jakie są szanse, aby taki bilet powstał.  
Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że są to na razie deklaracje, wstępne rozmowy.
Radny Jan Pala stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa ale trudna do realizacji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Ad. 5
Informacja na temat tworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Naczelnik  Wydziału  RGiM  Krystyna  Jasiczek  przedstawiła  projekt   zmiany 
uchwały  Nr  LI/600/10 z  dnia  25  czerwca  2010  r.  w   sprawie  trybu  powoływania 
członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Komisji  wytypowała  ze  swojego  składu   radną  Jolantę  Szejka  jako członka 
Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,  zaproponowano  aby 
drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej wytypowała Komisja Oświaty, Sportu 
i Kultury.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Ad.6
Omówienie tematu obchodów 50-lecia nadania praw miejskich.
Rzecznik  Prasowy  pani  Hanna  Piórecka-Nowak  zapoznała  członków  Komisji 
z informacją nt. planowanych obchodów 50-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja 
tych uroczystości  będzie mieć miejsce 8 września br.  kiedy to m.in.  odbędzie się 



uroczysta  sesja  Rady  Miejskiej,  natomiast  już  od  początku  roku  odbywają  się 
różnego rodzaju imprezy, konkursy w ramach obchodów 50-lecia.

Ad. 3
Zapoznano się z projektami uchwał  w sprawie: 

1/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w rejonie ulic  Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

2/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego  w granicy  sołectwa Bełk  oraz  zjazdu z autostrady A1,

3/ przystąpienia  sporządzenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla   obszaru  położonego  w rejonie  ulic 
Wolności, Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk oraz  autostrady A1, 
które  przedstawiła  Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego 
Lucyna Król.

4/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, z przeznaczeniem na 
poprawę  bazy  sprzętowej  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  Województwa 
Śląskiego,

5/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, z przeznaczeniem na 
finansowanie zadania: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii 
komunikacyjnej o nr 194 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
które przedstawiła Naczelnik Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek,

6/ zmian w uchwale budżetowej – przedstawił Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

Ad. 2
Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Ad. 7
Przewodnicząca Komisji  poinformowała o  organizowanym przez Związek Gmin 

i Powiatów Regionalne spotkaniu Liderów Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, 
które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku.

Naczelnik  Wydziału  RGiM  Krystyna  Jasiczek  poinformowała  o  spotkaniu 
z przedsiębiorcami z terenu gminy, które odbędzie się 27 stycznia br.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała o  przebiegu uroczystości 10-lecia Zespołu 
„Familijo”  oraz  finału   powiatowego  turnieju  Kół  Gospodyń  Wiejskich  pt.  "Gwara 
śląska  na  wesoło",  gdzie  Koło  Gospodyń  Wiejskich  z  Bełku  otrzymało  nagrodę 
publiczności.
Radny Ryszard Bluszcz  poinformował  o organizowanym 26 stycznia br.  w MOK 
szkoleniu rolników.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka   Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka
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