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Protokół Nr 25/2017 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji             

i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 

w dniu 22 maja 2017 roku 

 

Na posiedzeniu Komisji obecni byli ich członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
 

Wspólne posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju radna Jolanta Szejka, która powitała 
wszystkich zebranych. 
 

Następnie Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego w 2016 roku. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 10 radnych. 
    
Ad. 2 
Protokół Nr 23/2017 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji          
i Rozwoju w dniu 24 kwietnia 2017 roku przyjęto 5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji  Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej         
w dniu 25 kwietnia 2017 roku przyjęto 4 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi” 
 
Ad. 3 
Małgorzata Tlołka Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 
omówiła  działalność Urzędu w 2016 roku. 
Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2016 r. 
wynosi ogółem 4850 osób. Powiat rybnicki to 1602 osoby zarejestrowane, a stopa 
bezrobocia wynosi tutaj 9,2 %. Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
zarejestrowanych jest 978 bezrobotnych. 
W 2016 roku zarejestrowało się 1590 mieszkańców Gminy i Miasta, a 1606 
wyrejestrowało się. 110 osób skorzystało ze stażu, 48 osób z rządowego programu 
„Praca dla młodych”, 50 osób z prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd 
Pracy udzielił także 33 dotacje na założenie własnej firmy. 
W ubiegłym roku po raz pierwszy, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
zorganizowano targi pracy, w których brało udział 25 wystawców. Wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Czerwionki-Leszczyn,                
a  wystawcy zaproponowali wspólnie 850 miejsc pracy. 
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Podczas komisji omówiono także wdrożone działania z zakresu nowoczesnych 
technologii, które mają ułatwić bezrobotnym korzystanie z oferty Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Podkreślono bardzo dobrą współpracę z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Przewodnicząca Komisji podziękowała za ogromny wkład pracy oraz współpracę     
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Beata Augustyn Z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach oraz Monika Stępnień-Grzegorzyca - zajmująca się aktywizacją 
bezrobotnych w OPS-ie omówiły zakres wspólnych działań. 

Wyjaśniono, że celem wdrożonego Programu Aktywizacja i Integracja była pomoc 
osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oddalonym 
od rynku pracy z powodu m.in. braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji i innych 
barier utrudniających funkcjonowanie w środowisku. Program miał za zadania 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w formie prac społecznie użytecznych, 
organizowanych przez PUP Rybnik, a także integrację społeczną, realizowaną m.in. 
przez indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, 
grupy wsparcia. W zakresie integracji społecznej uczestnicy programu zostali objęci 
indywidualnym i grupowym poradnictwem specjalistycznym, warsztatami trenerskimi 
oraz grupami wsparcia. Działania te były realizowane w wymiarze 40 godzin 
miesięcznie. 
Szczególną formą wprowadzenia osoby bezrobotnej na rynek pracy są prace 
społecznie użyteczne. Stanowią one pierwszy etap w reintegracji społeczno-
zawodowej klientów Ośrodek. Jest to jedna ze skuteczniejszych metod aktywizacji 
osób bezrobotnych. Daje możliwości stworzenia indywidualnie dla każdego 
z uczestników stabilnych warunków wykonywania powierzonej pracy oraz wpływa    
na poprawę ekonomicznej sytuacji bezrobotnych. Skierowania do pracy wydaje się 
na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i instytucji 
działających na rzecz społeczności lokalnych w wymiarze 10 godzin tygodniowo      
za wynagrodzeniem co najmniej 8.10 zł za godzinę. Choć nie finanse są tu 
najważniejsze. Chodzi o możliwość zmiany trybu życia. Codzienne wyjścia z domu, 
spotkania z ludźmi stają się pomocne przy poszukiwaniu stałej pracy i - co ważne - 
zachęcają do aktywnego działania. Ten system w dużym stopniu wpłynął                 
na wypracowanie u uczestników samodzielności i samodyscypliny oraz nawyku 
pracy. 
Radny Jerzy Kapszewicz podziękował za te działania, warto to robić nawet jeżeli 
skorzysta kila osób. 
 
Ad. 4 
Członkowi Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt  uchwały w sprawie zmian             
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 
rok przedstawiony przez Kazimierza Żyłę pracownika OPS. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
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Ad. 5 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o pracach nad 
projektem uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków                   
o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału SPS przedstawiła szczegółowe propozycje 
zmian w projekcie uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków      
o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.  
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje na temat: 
pikniku ekologicznym, który miał miejsce na polanie  Kanetowiec w Przegędzy - 

wydarzenie przygotowali harcerze z Komendy Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny   
we współpracy z osobami zaangażowanymi w kampanię „Zielona Wyspa Śląsk”, 
w ostatnią niedzielę na terenie osiedla Familoków w ramach Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich odbyła się  pełna atrakcji impreza. Zaprosiła do udziału w kolejnej edycji 
Industriady 10 czerwca. 
Radny Grzegorz Wolny poinformował o koncercie, który miał miejsce również          
w niedzielę  „Gwara śląska na wesoło”. Zaprosił na XV Festiwal Around The Rock     
9-10 czerwca. 
Naczelnik Wydz. SPS poinformowała o ostatnich sukcesach zespołów Zygzak          
i Rytm na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pracownicy Wydziału MG przedstawili informacje dotyczące zmian nazw ulic           
w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu. Do zmiany na pewno są 
trzy nazwy ulic dwie w Czuchowie – Zawadzkiego i Sawickiej, jedna w Czerwionce – 
Kruczkowskiego.  Problematycznymi są ulice – Czyny Społecznego w Stanowicach     
i 26 Stycznia w Bełku, ale ich nazwy są do obrony. Sprawa będzie prowadzona przez 
powołaną przez Burmistrza Komisję składającą się z radnych i pracowników Urzędu. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała  Alina Kuśka 
   
 
    Przewodnicząca Komisji        Przewodniczący Komisji  

                                   radna Jolanta Szejka              radny Leszek Salamon 


