
Protokół Nr 7/2011

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 26 września 2011 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. Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
5. Sprawy bieżące

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie „za”- głosowało 6 radnych.

Ad. 4 
Pani  Przewodnicząca w  pierwszej  kolejności  udzieliła  głosu  Dyrektor  PUP  
w Rybniku Pani Teresie Bierza. 

Pani Dyrektor poinformowała, iż we wrześniu mija rok od otwarcia na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny  Lokalnego  Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego. 
Powiedziała, że na początku istnienia Punktu były kłopoty z sołectwem Książenice, 
które  nie  chciało  podlegać  pod  Lokalny  Punkt  I-K  w  Czerwionce-Leszczynach  
ze  względu  na  trudności  komunikacyjne.  Jednak  po  roku  zdarzają  się  już  tylko 
sporadyczne głosy dotyczące sołectwa.
Pani  Bierza  poinformowała,  że  przez  ten  czas  przeniesiono  siedzibę  Lokalnego 
Punktu o piętro niżej (ten sam budynek).  Punkt zajmuje tam dwa pomieszczenia  
z  korytarzem.  Dodatkowo  w  porozumieniu  z  OPS-em  wynajmowane  są 
pomieszczenia, gdzie prowadzone są zajęcia z bezrobotnymi.
Pani  Dyrektor  poinformowała  również,  że  Lokalny  Punkt  I-K  spełnia  wszystkie 
zadania Urzędu Pracy oprócz rejestracji bezrobotnych. Rejestracji można dokonać 
w PUP w Rybniku.
Powiedziała również, że dzięki otwarciu Lokalnego Punktu od ubiegłego roku zwięk-
szono  współpracę  z  pracodawcami  z  terenu  gminy  Czerwionka-Leszczyny,  
m. in. z firmą Łukosz, gdzie od 1 września br. znalazło staż 26 osób bezrobotnych, 
głównie kobiet. Po 3 miesiącach stażu w firmie osoby te mają szansę otrzymać za-
trudnienie na stałe. 
Pani  Dyrektor  przedstawiła  jak  wyglądała  działalność  Lokalnego  Punktu  w  ciągu 
ostatniego roku: za pośrednictwem Lokalnego Punktu podpisano 52 umowy na staże 
z 52 firmami, podpisano 2 umowy z pracodawcami na utworzenie stanowisk pracy.
22 osoby z terenu Czerwionki-Leszczyn w br. skorzystało z dotacji na otwarcie wła-
snej działalności gospodarczej. W ten sposób powstało 22 potencjalnych pracodaw-
ców. Pani Bierza wspomniała również, że z prac społecznie – użytecznych skorzysta-
ło 37 osób. Dodała, że dzięki utworzeniu Lokalnego Punktu zaktywizowano zawodo-
wo  478  osób.  W  Lokalnym  Punkcie  I-K  codziennie  pracują  3  osoby.  
Do Punktu dojeżdżają doradcy zawodowi.



Pani Dyrektor stwierdziła, że plusem powstania Lokalnego Punktu jest łatwiejszy do-
stęp  do  biura  pracy  oraz  to,  że  pracownicy  biura  łatwiej  nawiązują  kontakt  
z firmami z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny.
Pani Bierza skierowała podziękowania dla kierownictwa Gminy i Miasta za inicjatywę 
i dobrą współpracę.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Szejka zapytała jaki jest % bezrobocia na terenie 
gminy?

Dyrektor Bierza odpowiedziała, że w powiecie stopa bezrobocia wynosi 11% z tym, 
że  od  pewnego  czasu  utrzymuje  się  tendencja  malejąca.  We  wrześniu  11,3%  
a w styczniu br. wynosiła 13%. Zagrożeniem jest jesień, kiedy widoczny jest spadek 
robót sezonowych. Rozpoczyna się również rejestracja absolwentów ZSZ, ale nie 
jest to, taka ilość, jak w latach poprzednich.

Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się z zapytaniem ile kobiet i mężczyzn bezrobotnych 
jest na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny?

Dyrektor Bierza poinformowała, że zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy 
jest 1161 osób w tym 737 kobiet, w tym 237 kobiet bez kwalifikacji zawodowych i 290 
kobiet bez doświadczenia zawodowego. Pani Bierza zwraca uwagę na duży problem 
rejestracji  kobiet  samotnie wychowujących dzieci.  Jest  ich 103 zarejestrowanych  
z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny. 

Radny Henryk Dyrbuś  zapytał  o  ilość  niepełnosprawnych poszukujących  pracy  
z terenu gminy. Czy są dla nich miejsca pracy? 

Pani Bierza odpowiedziała, że zarejestrowanych osób niepełnosprawnych jest 70  
w tym 33 kobiety. Na terenie gminy prowadzone były 2 programy unijne w związku 
z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Okazało się, że biorą w nich udział cały 
czas te same osoby. Pani dyrektor wyjaśniła, że osoby niepełnosprawne mają szan-
sę na zatrudnienie pod warunkiem, że mają kwalifikacje i chcą rzeczywiście praco-
wać. .  

Radny Henryk  Dyrbuś  zapytał  ilu  absolwentów szkół  wyższych  i  zawodowych  
z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy?

Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że 277 osób w tym 188 kobiet. Są to osoby  
z każdym wykształceniem.

Radny Henryk Dyrbuś  zwrócił się z pytaniem czy istnieją perspektywy otwierania 
przyzakładowych Zasadniczych Szkół Zawodowych?

Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że zakłady pracy odchodzą od kształcenia. Zaj-
mują się głównie produkcją. Pani Bierza zwróciła jednak uwagę, iż łatwiej jest zna-
leźć pracę fachowcom niż osobom z „byle jakim” wykształceniem wyższym. Dlatego 
też PUP prowadzi program współpracy ze szkołami gimnazjalnymi, gdzie szkoli się 
kadrę pedagogów i ukierunkowuje się gimnazjalistów do wyboru zawodu, do którego 
mają predyspozycje. Dyrektor Bierza zwraca uwagę, że na rynku pracy jest wyraźny 
deficyt fachowców na dobrym poziomie zawodowym.



Dyrektor Uherek zwrócił uwagę, że dzięki współpracy z PUP w ZGM w ciągu 4 lat 
z osób będących na stażach 11 dostało zatrudnienie. Dzięki współpracy, ZGM posia-
da  pracowników  na  pracach  interwencyjnych  i  robotach  
społecznie – użytecznych.
Dyrektor Uherek skierował podziękowania dla kierownictwa PUP.

Radny Marek Paluch skierował pytanie do Pani Dyrektor PUP ile osób z gminy ma 
prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych?

Pani Dyrektor Bierza odpowiedziała, że 143 osoby w tym 91 kobiet.

Radny Paluch zapytał czy PUP w ramach programu systemowego prowadzi współ-
pracę ze szkołami przy wyborze pracy?

Pani Dyrektor Bierza odpowiedziała, że PUP opiniuje kierunki kształcenia zgodnie 
z potrzebami rynku pracy a następnie zostaje to przekazane do szkół.

Radny Ryszard Bluszcz poprosił Dyrektor PUP, aby wyjaśniła w jaki sposób można 
pozyskać środki na stworzenie własnej działalności gospodarczej.

Dyrektor PUP poinformowała, że konieczne jest złożenie wniosku o dotację, gdzie 
określa się rodzaj działalności.  Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowa-
dzenie  przez  rok  działalności,  więc  wnioskodawca  musi  posiadać  poręczenie  
w wysokości 15 tyś złotych. Osoba składająca wniosek przedstawia biznes plan. Ko-
misja bierze pod uwagę czy dana osoba posiada kwalifikacje do wykonywania, okre-
ślonej we wniosku, działalności gospodarczej. Sprawdza się również czy wniosko-
dawca posiada lokal do prowadzenia działalności, uzgodnienia, jeżeli takie są wyma-
gane. Jeżeli wszystkie wymagane warunki są spełnione umowa jest podpisywana a 
kwota dotacji przelana na konto wnioskodawcy.

Radny Ryszard Bluszcz stwierdził, że doszły do niego głosy, iż formalności z tym 
związane zniechęcają ludzi.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik zwrócił uwagę, że są to pieniądze publicz-
ne i procedura ich pozyskania musi być zachowana. Wspomniał również, że współ-
praca z PUP jest „modelowa” i skierował podziękowania dla pani Dyrektor Bierzy za 
udaną współpracę.

Ad.3 
Skarbnik G i M Zbigniew Wojtyło krótko omówił uchwałę w sprawie zmiany uchwa-
ły Budżetowej na rok 2011 oraz uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
W niniejszej sprawie nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad.5
Pani Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu naczelnik Wydziału Roz-
woju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Panią Krystynę Jasiczek w sprawie „biz-
nes-pikniku”.

Pani Jasiczek Naczelnik Wydziału RGiM poinformowała, że 29 września br. zorga-
nizowano konferencję otwierającą realizację kampanii promocyjnej terenów inwesty-



cyjnych  GiM  w  ramach  projektu  współfinansowanego  przez  UE  z  EFRR  
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Czerwionka-Lesz-
czyny. Złoża sukcesu”.
Pani  Naczelnik  poinformowała  również,  iż  3  października  odbędą  się  targi  
w Monachium, 9 października odbędzie się Europejski Tydzień Regionów i Miast  
w Brukseli. W listopadzie odbędą się targi inwestycyjne w Poznaniu. W przyszłym 
roku targi inwestycyjne w Brnie, Cannes i Wiedniu oraz Kongres w Świdnicy.

Radny Marek Paluch zapytał się czy baza organizacji pozarządowych w naszej gmi-
nie jest aktualna?

Pani Jasiczek Naczelnik Wydziału RGiM  odpowiedziała,  że tak i  jest dostępna  
na stronie internetowej.

Pani  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  zebranych,  iż 22  września  
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się X Forum Sołtysów Województwa 
Śląskiego.
 
Radny Paluch poinformował, że 13 października br. o godzinie 17.00 w Starostwie 
Powiatowym w Rybniku odbędzie się seminarium informacyjne dla przedstawicieli or-
ganizacji  pozarządowych  z  terenu  powiatu  rybnickiego.  Zwrócił  się  z  prośbą  
do Naczelnik Wydziału RGiM o zamieszczenie na stronie niniejszej informacji.

Ad. 2
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji  6/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska   
 

Przewodnicząca Komisji

                                      radna Jolanta Szejka        
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