
Protokół Nr 14/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 26 marca 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. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  treści  projektów  uchwał  zawartych 
w porządku obrad najbliższej sesji. 

Ad. 2
Protokół Nr 13/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2012 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji  przedstawiła informację o przebiegu pierwszego Forum 

Kobiet  Województwa  Śląskiego,  które  odbyło  się  5  marca  br.  w  Sali  Sejmu 
Śląskiego w  Katowicach.  Inicjatorkami  spotkania   były  Aleksandra  Gajewska-
Podryga – wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Aleksandra Banasiak – 
członek Zarządu Województwa.

Andrzej  Wącirz  Naczelnik  Biura  Funduszy  Zewnętrznych zapoznał  członków 
Komisji   z informacją nt.  udziału gminy w targach w Cannes, w ramach projektu 
kampanii  inwestycyjnej  „Złoża  sukcesu”.  W  ciągu  czterech  dni  trwania  targów, 
przedstawiano  ofertę  gminy,  przekazując  potencjalnym  inwestorom  materiały 
informacyjne i promocyjne. 

Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Gminy i  Miasta przedstawiła 
informację o kolejnych etapach realizacji  projektu kampanii:  w kwietniu planowany 
jest udział gminy  w Targach w Brnie, w maju w Kongresie Regionów w Świdnicy, 
w czerwcu w Targach Przemysłowych w Mediolanie.  Od 1 kwietnia rozpocznie się 
promocja  terenów  inwestycyjnych  w  pociągach  Inter  City,  Telewizji  Polsat,  na 
portalach internetowych.
Poinformowała  również  o  sprzedaży  terenu  prywatnego  właściciela  w  centrum 
Czerwionki (obok TESCO), gdzie powstanie otwarte centrum handlowe.



Hanna  Piórecka  -  Nowak  Rzecznik  Prasowy przedstawiła  sprawy  związane 
z  organizacją  Jarmarku  Wielkanocnego,  który   odbędzie  się  jutro  w  parku 
w Leszczynach. 

Przewodnicząca  Komisji poinformowała  o  rozpoczętych   prezentacjach 
poszczególnych miejscowości w ramach obchodów 50-lecia nadania praw miejskich. 
Odbyła się prezentacja Czerwionki,  następna - 21 kwietnia jest prezentacja Bełku 
i Stanowic. 

Radny  Marek  Paluch poinformował  o  piśmie  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-
Leszczynach w sprawę sfinansowania zakupu rowerów dla dzielnicowych.
Komisja  postanowiła  pismo przekazać  na  Komisję  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i Współpracy z Samorządami. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka                                         

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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