
Protokół Nr 21/2013

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 28 stycznia 2013 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 działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego w 2012 roku.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół  Nr  20/2012   z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  3  grudnia  2012  r.  przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji  powitała Teresę Bierzę Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy i pogratulowała otrzymania wyróżnienia „Karolinka”.
Teresa  Bierza  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Rybniku zapoznała 
z  działalnością Powiatowego Urzędu Pracy oraz  Lokalnego Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2012 r.
Według stanu  na  31  grudnia  2012  r.  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w Rybniku 
zarejestrowano łącznie 6850 osób, w tym z obszaru Powiatu Rybnickiego 2168 osób,
z  obszaru   gminy   Czerwionka-Leszczyny  -  1302  osoby.   W ostatnich  miesiąca 
obserwuje  się  wzrost  bezrobocia,  więcej  osób rejestruje  się  ale  nie  wynika  to  ze 
zwolnień grupowych, ale związane jest to z aurą, która uniemożliwia wykonywanie 
prac budowlanych. Ogólnie rok 2012 w gminie pod względem zatrudnienia należy 
zaliczyć  do  lepszych,  powstały  nowe  miejsca  pracy.  Wydano  1873  skierowań 
do pracy, na staż i do prac społecznie użytecznych, z tego 292 osoby podjęły pracę, 
196 staż a 58 prace społecznie użyteczne. 111 osób odmówiło przyjęcia propozycji 
pracy,  czy  stażu.  W  gminie  odbyło  się  6  giełd  pracy  w  których  uczestniczyło 
115 osób, z tego 36 zostało zatrudnionych. (zał. do protokołu)
Dyrektor  PUP wskazywała  na  bardzo  dobrą  współpracę  z  gminą   i  jednostkami 
organizacyjnymi gminy (OPS i ZGM), jest to współpraca wręcz modelowa. Zwróciła 
uwagę na przekrój bezrobocia, nadal najwięcej bezrobotnych stanowi grupa o bardzo 
małych kwalifikacjach, nieznacznie zwiększyła  się grupa bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem  głównie  pedagogicznym,  wyższe  wykształcenie  (szczególnie 
niektóre  kierunki)  nie  jest  pewnikiem  otrzymania  pracy.  Natomiast  poszukiwani 
są i  dobrze zarabiają  fachowcy.  Poinformowała  o pozyskaniu  większych środków 
z funduszu pracy na przeciwdziałanie bezrobociu, na tworzenie nowych miejsc pracy.



Przewodnicząca Komisji pytała czy nadal będą środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.
Dyrektor PUP poinformowała, że takie dotacje nadal będą. W 2012 r. z tej formy 
skorzystało 13 osób, warunkiem jest prowadzenie działalności przez rok. Do tej pory 
nie  zdarzyło  się  aby  ktoś  przed  upływem  roku  zlikwidował  działalność,  wręcz 
większość rozwija się. 
Sekretarz GiM podziękował za współpracę stwierdził, że urzędy nie są najlepszymi 
klientami bo nie zawsze mogą zatrudnić osoby po stażu, wynika to z ograniczonych 
środków.
Dyrektor PUP stwierdziła, że oszczędności nie zawsze są dobre dla urzędu.
Grzegorz  Wolnik  Pełnomocnik  ds.  PRiG poinformował,  że  działania 
oszczędnościowe wymusza  wskaźnik 2014 r. To powoduje zaciskanie pasa, zadań 
przybywa, wydziały są przeciążone ale zapisy ustawy o finansach są jednoznaczne, 
stawiają gminy pod ścianą.
Radny Jan Pala pytał ile razy można odmówić przyjęcia pracy.
Dyrektor PUP poinformowała, że rekordzista rejestrował się 27 razy. Dodała, że jest 
grupa  osób która chce pracować, a nie ma dla nich pracy; jest też druga grupa, dużo 
większa, która nie chce pracować. Sytuacja zmieni się po zmianie przepisów, która 
prawdopodobnie  nastąpi  w  przyszłym  roku  a  w  wyniku  czego  PUP  nie  będzie 
odprowadzał  składki  zdrowotnej,  wtedy  grupa  bezrobotnych  na  pewno  ulegnie 
zmniejszeniu. 

Ad. 4
Członkowie  Komisji  nie  zgłosili  uwag  do  treści  projektów  uchwał  zawartych 
w porządku obrad sesji.

Ad. 5
Przewodnicząca Komisji poinformowała o konkursach i koncertach w których brały 
udział koła gospodyń, orkiestry, chóry naszej gminy a które miały miejsce w ostatnim 
czasie.
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM poinformowała o planowanym 8 lutego 
br. spotkaniu z przedsiębiorcami – Leszczyna 2013.
Hanna  Piórecka-Nowak  Rzecznik  Prasowy omówiła  sprawę  przygotowań 
do kampanii edukacyjno – informacyjnej dot. ustawy śmieciowej na którą pozyskano 
środki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Dokonano  zgłoszenia 
gminy  do  konkursu  organizowane  przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego 
pt.  „Polska  pięknieje”  –  zgłoszono  wielofunkcyjną  halę  oraz  kampanię  terenów 
inwestycyjnych.
Radny Ryszard Bluszcz zaproponował podjęcie wniosku o ponowienie kandydatury 
Pani  Sołtys  sołectwa  Bełk  do  konkursu  na  Sołtysa  Roku  organizowanym  przez 
Gazetę  Sołecką.

Wniosek
Członkowie  Komisji  „jednogłośnie”  podjęli  wniosek  o  ponowne  zgłoszenie 
kandydatury Pani Sołtys sołectwa Bełk Jolanty Szejka do konkursu na Sołtysa 
Roku (głosowało 5 radnych).

Radny Grzegorz Wolny poinformował o przygotowaniach do kolejnej edycji Around 
The Rock oraz o pomysłach na następne edycje.



Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę na ozdoby na rondach. Wszystkie ronda takie 
posiadają oprócz ronda w Dębieńsku.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował,  że dotyczy to też ronda 
w  Stanowicach  przy  autostradzie,  są  one  traktowane  jako  element  autostrady 
i należą do Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a ta nic w tym zakresie 
nie robi. Dodał, że będą w tym temacie prowadzić rozmowy.
Radny Henryk Dyrbuś zwrócił  uwagę na słabe oznakowanie wysepki  na drodze 
w Bełku obok kościoła oraz na sposób oceniania w konkursie gwary.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka                

   
 

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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