Protokół Nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 23 kwietnia 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.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - głosowało 5 radnych.
Ad. 3
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik omówił projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy.
Poinformował również Komisję o dostarczeniu MOSiR-owi traktora do pielęgnacji
muraw gminnych boisk.
Wspomniał o koniecznej renowacji boisk w Palowicach i Szczejkowicach.
Po interwencji radnego Palucha wyjaśnił, że boisko w Dębieńsku jest
ogólnodostępne po wcześniejszej rezerwacji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Sołectwo Bełk chce wyjść z kolejną
inicjatywą lokalną i podjąć działania zmierzające do wybudowania studni głębinowej
na terenie boiska w Bełku w celu dbania o murawę boiska.
Sekretarz Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia brzmienia nazw ulic i placów w Gminie i Mieście CzerwionkaLeszczyny,
- dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6,
- dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2.
Radny Dyrbuś zapytał, jakie są procedury w związku ze zmianą ulic.
Sekretarz GiM poinformował, że zmiana nazwy ulicy skutkuje koniecznością
wymiany dowodu osobistego a co za tym idzie wymianą innych dokumentów.

Radny Dyrbuś zapytał czy przy wymianie dowodu osobistego na nowe będzie
można zmienić nazwę ulicy i czy można podjąć uchwałę o zmianie nazwy, ale pod
warunkiem, że będzie obowiązywać w późniejszym czasie.
Sekretarz GiM wyjaśnił, że nie można podjąć uchwały warunkowej, Nadzór Prawny
uchyliłby taką uchwałę.
Komisja pozytywnie „jednogłośnie” zaopiniowała w/w projekty uchwał - głosowało 5
radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2012 r. został przyjęty
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji omówiła, w związku z jubileuszem 50-lecia nadania praw
miejskich, prezentację Sołectw Bełku i Stanowic. Podziękowała wszystkim
uczestniczącym.
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak poinformowała Komisję o przebiegu
kampanii promocyjnej gminy.
Radny Marek Paluch zapytał czy GiM Czerwionka-Leszczyny będzie brała udział
w konkursie pod nazwą „Grunt na medal” organizowanym przez Polską Agencję
Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków Województw. Poinformował, że
termin składania wniosków trwa do 18 maja br.
Radny poinformował Komisję, że 10 maja, w ramach projektu promocji turystycznej
Śląskiej Organizacji Turystycznej, Czerwionkę odwiedzi 50 przewodników
turystycznych z terenu Śląska, którzy zwiedzą osiedle familoków oraz Izbę Tradycji,
co może być dobrą bezpłatną formą promocji gminy. Zwrócił się z prośbą
o udostępnienie gadżetów promujących gminę dla przewodników.
Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że zorientuje się w w/w sprawie.
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz poinformował
Komisję o trwających jeszcze inwestycjach w gminie. Poinformował również, że
kontrola boiska w Dębieńsku zakończyła się pomyślnie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska
Przewodnicząca Komisji
radna Jolanta Szejka

