Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 4 maja 2015 r.
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Jolanta Szejka,
który powitała wszystkich zebranych.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Informacja na temat ścieżek rowerowych w Gminie i Mieście CzerwionkaLeszczyny.
5. Sprawy bieżące.
1.
2.
3.
4.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 23 marca 2015 r. przyjęto
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych.
Ad. 3
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO omówiła projekty uchwał dotyczące
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Radny Jerzy Kapszewicz zwrócił uwagę, że stworzono udogodnienia dla
mieszkańców a teraz się z tego wycofuje, może to spowodować zwiększenie dzikich
wysypisk. Wycofujemy się z przyjętych rozwiązań.
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO wyjaśniła, że przed lipcem 2013 r.
odpady biodegradowalne nie były w ogóle odbierane. Ustawa pozwala na
ograniczenie pewnych frakcji odpadów. Można odbierać każdą ilość odpadów ale
opłaty będą musiały ulec zwiększeniu.
Radny Jerzy Kapszewicz stwierdził, że ograniczając odbiór spodziewać można się
zmniejszenia opłat.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że pozostawiając zasady wywozu odpadów dotychczas
obowiązujące, będzie potrzeba zwiększenia stawek.
Naczelnik Wydziału GO dodała, że inne gminy również wprowadzają zmiany.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał ujętych
w porządku obrad sesji.
Ad. 4
Alojzy Klasik Dyrektor MOS i R przedstawił informację na temat ścieżek
rowerowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny – obecnie trwa uzgadnianie
nowego przebiegu tras rowerowych z Nadleśnictwem, po dokonaniu uzgodnień
przystąpią do oznakowania tras.
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Ad. 5
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje w następujących tematach:
- podsumowanie imprezy „Biegaj i chodź z rozbójnikiem Ramża”, zorganizowanej
z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, w ramach projektu pod
nazwą "Utworzenie trasy biegowej i nordic walking pn. Biegaj i chodź z rozbójnikiem
Ramża”. Inicjatywę wsparł finansowo i organizacyjnie Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach a w realizację projektu zaangażowali się
także przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka,
- VII Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada 2015” na który zgłosiło się: 29 grup
mażoretek z 16 placówek, województw: małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego
i śląskiego. Łącznie ponad 700 tancerek, które zaprezentowały 184 choreografie
konkursowe,
- gmina znalazła się w dziesiątce najlepszych inwestycji samorządowych minionego
roku - Top Inwestycje Komunalne 2015. Jedno z dziesięciu wyróżnień, przyznanych
przez kapitułę konkursu, wręczono Czerwionce-Leszczynom za rewitalizację
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko”,
- działalności Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy zapoznała z informacjami na temat
otwarcia Punktu Informacyjnego i Izby Tradycji na osiedlu Familoków w Czerwionce
przy ul. Mickiewicza oraz przygotowań do Industriady
Radny Grzegorz Wolny omówił przygotowania do obchodów Dni Miasta oraz
kolejnej edycji festiwalu Arund the Rock .
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Przewodnicząca Komisji
radna Jolanta Szejka
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