
Protokół Nr 16/2012

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 21 maja 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. Omówienie  ostatecznych  przygotowań  do  Festiwalu  Muzyki  Niemechanicznej 

AROUND THE ROCK.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 3
Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok.

Sekretarz Gminy i Miasta Józef Zaskórski omówił projekty uchwał w sprawie:
- zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,

- przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Sekretarz GiM poinformował, że  do tut. Urzędu wpłynął wniosek Firmy BB AERO 
Marian Fiołek dot. nawiązania współpracy w zakresie wspólnego projektu utworzenia 
lądowiska (lotniska) mającego charakter celu publicznego na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.
Stwierdził,  że  lokalizacja  na  terenie  naszej  gminy  jest  korzystniejsza  niż  
w Gotartowicach. Obecnie trwają rozmowy.

Radny  Marek  Paluch  zapytał,  jakie  są  koszty  zmiany  planu  zagospodarowania 
przestrzennego i kto te koszty będzie pokrywał. Czy może jest to sytuacja taka, jak 
w przypadku Karboni,  kiedy to Przedsiębiorca zwracał  się z wnioskiem o zmianę 
planu przestrzennego i w tej sytuacji pokrywał wszystkie koszty z tym związane.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że w tym przypadku jest to kwestia gminy. Będzie 
to koszt ok. 15 000 zł. Poinformował, że rozmowy trwają 1,5 roku.
Lądowisko  służyłoby  także  szkoleniom  praktycznym  uczniów  liceum 
ogólnokształcącego - klasy lotniczej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
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Zwiększy  poziom  bezpieczeństwa  mieszkańców,  gdyż  umożliwi  to  lądowanie 
śmigłowców  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  oraz  stacjonowanie  samolotów 
gaśniczych.

Radny Paluch zapytał czy inwestor jest już zdecydowany.

Pełnomocnik  ds.  PRiG  odpowiedział,  że  tak  oraz,  że  w  ciągu  3-4  lat  będzie 
zapotrzebowanie na lotnisko, ponieważ dla małego lotnictwa zamkną się Pyrzowice.

Komisja zaopiniowała „jednogłośnie” pozytywnie omawiane projekty uchwał.

Ad. 2
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2012 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Ad. 4
Radny Grzegorz Wolny  omówił ostateczne przygotowania do X Festiwalu Muzyki 
Niemechanicznej AROUND THE ROCK, który odbędzie się 2 czerwca 2012 roku.
Jednym  z  zespołów,  który  wystąpi  na  tegorocznym  Festiwalu  będzie  Zespół 
Myslovitz. 
Na  Festiwalu  promowana  będzie  również  kultura  śląska.  Panie  z  Kół  Gospodyń 
Wiejskich przygotują tradycyjne potrawy śląskie, np. hekele, bigos czy żurek śląski – 
poczęstunek gratis. W trakcie Festiwalu odbędzie się również pokaz mody śląskiej.
Wspomniał, że spotkał się z pytaniami, dlaczego Gmina musiała dofinansować Festi-
wal w kwocie 58 000 zł. Wyjaśnił, że promocja festiwalu złożyła się na:
- promocja w prasie 8 516,00 zł,
- promocja w Internecie 8 805,00 zł,
- promocja w radiu 37 384,39 zł,
- promocja w TV 5 528,85 zł. 

W sumie wydatek na promocję wyniósł 60 234,24 zł. Z wyliczenia wynika, że UE do-
łożyła przeszło 2 tyś zł na promocję. 
W zeszłym roku na promocję wydano podobną kwotę, a w tym roku zgłosiło się ok. 
270 zespołów, w czym 12 z zagranicy. Dla porównania w zeszłym roku zgłosiło się 
163 zespołów. Stwierdził, że jeżeli ktoś nie rozumie sensu promocji zawsze będzie 
wszystko negował. Uważa, że przez 10 lat Festiwal wypracował wizerunek gminy, 
który na pewno procentuje. Poinformował, że Festiwal ma już swoich stałych gości 
z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi. 

Pełnomocnik ds. PRiG stwierdził, że dzięki temu Festiwalowi mówi się o gminie do-
brze, przynamniej na Śląsku, mówi się o gminie dobrze. 

Ad. 5
Przewodnicząca  Komisji poinformowała  Komisję,  że  w  dniach  12  maja  br. 
Formacja Taneczna Zygzak brała udział w Mistrzostwach Polski  Mażoretek Opole 
2012, gdzie Grupa MAŁY ZYGZAK zdobyła srebrny medal i tytuł I-Vice Mistrza Polski 
w  kategorii  Show.  Grupa  ZYGZAK  zdobyła  złoty  medal  i  tytuł  Mistrza  Polski  w 
kategorii  Show
Grupa  ZYGZAK  ma  już  pewną  nominację  do  Mistrzostw  Europy.  Skierowała 
podziękowania dla pani Katarzyny Grzegorzek za pracę i zaangażowanie.
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Rzecznik  Prasowa  Hanna  Piórecka-Nowak  poinformowała  Komisję  o  wizycie 
delegacji  przewodników  turystycznych  z  całej  Polski,  którzy  odwiedzili  gminę  
z inicjatywy radnego Marka Palucha.
Poinformowała również, że Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach 
został laureatem konkursu "Kryształy PR-u" w kategorii "Najlepsza promocja 
projektów unijnych". Kapituła konkursu doceniła kampanię "Chcę dla Ciebie 
pracować". Gala wręczenia nagród odbędzie się 23 maja w Katowicach. 
Nawiązano  współpracę  z  grupą  biegową  z  Czerwionki,  Urząd  GiM  chce 
zorganizować wspólny bieg w czerwcu połączony z grillem.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
poinformowała,  że  w  przyszłym  tygodniu  odbędzie  się  Kongres  w  Świdnicy, 
odbywają się przygotowania do Targów w Monachium.

Radny Marek Paluch zapytał, co z udziałem gminy w konkursie „Grunt na medal”.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że musi być to grunt, który nie posiada barier, jeżeli 
chodzi o możliwość inwestycji na chwilę obecną. Problem jest taki, że teren należy 
do III klasy gruntów, wymagane jest odwodnienie. Umowa z firmą została podpisana.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  wyjaśniła 
wszystkim, że aby zgłosić „Grunt na medal”, grunt musi spełniać określone warunki, 
musi  być  zapisany  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  powinien  być  
w dobrej lokalizacji, nie może znajdować się w specjalnej strefie ekonomicznej.
Jedynym terenem, który spełnia te warunki jest teren pana Grabki.

Przewodnicząca Komisji podziękowała panom radnym, którzy zgłosili jej
kandydaturę  na  Sołtysa  Roku.  Stwierdziła,  że  artykuł  w  Gazecie  Sołeckiej  jest 
również reklamą dla naszej gminy. 
Poinformowała, że 

Radny  Dyrbuś w  nawiązaniu  do  promocji  gminy  poinformował,  że  uczeń  SP 
Przegędza zdobył w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Grand Prix.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano 
20 tyś zł na renowację zabytkowego Kościoła w Bełku, brakuje jeszcze 10 tyś zł i 
dlatego prawdopodobnie będzie zorganizowana zbiórka mieszkańców. 

Radny  Ryszard  Bluszcz  podziękował  za  materiały  promocyjne  gminy  na 
organizowany  piknik  majowy,  który  będzie  połączony  z  Dniem Dziecka.  Impreza 
odbędzie się przy SP Szczejkowice.

Radny Marek Paluch poinformował, że w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych 
aż 7 Stowarzyszeń z naszego terenu złożyło wnioski o dofinansowanie, 6 przeszło 
pozytywnie ocenę formalną, co jest dużym sukcesem, 2 otrzymały dofinansowanie. 
Podziękował,  że  w  pewnym  zakresie  gmina  pomaga  Stowarzyszeniom.  Ponowił 
wniosek o utworzenie Funduszu dla Stowarzyszeń, aby posiadały środki na wkład 
własny. 
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Pełnomocnik  ds.  PRiG  stwierdził,  że  budowanie  społeczeństwa,  gdzie  ludzie 
współdecydują  o  losach  lokalnej  społeczności  jest  jak  najbardziej  godne 
pochwały.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska                   

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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