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Protokół Nr 4/2015 
z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 

w dniu 23 marca 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: 
 

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 2014 roku. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 23 lutego 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 7 Radnych. 
 
Ad. 3 
Anna Michalczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła prezentację 
dotyczącą działalności Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego                    
w Czerwionce-Leszczynach. Punkt działa już 5 lat, funkcjonuje bardzo dobrze              
i ułatwia mieszkańcom gminy kontakt z Urzędem Pracy.  Mieszkańcy gminy, 
wcześniej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, w punkcie 
konsultacyjnym otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. 
Zostają objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym 
również informacji zawodowej. W tutejszym punkcie możliwe jest również pobieranie 
wszelkich zaświadczeń dotyczących zarejestrowania. 
Przedstawiła również dane dotyczące stopy bezrobocia – na koniec lutego ogólna 
liczba bezrobotnych w gminie to 1200 osób, w tym z prawem do zasiłku było tylko 
105 osób. Stopa bezrobocia w kształtuje się w powiecie na poziomie 13,4%,             
w gminie 11,5%. W ubiegłym roku w Czerwionce-Leszczynach zrealizowano 483 
oferty pracy na 781 stanowisk pracy. Najczęściej oferowane stanowiska na terenie 
zakładów pracy w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny to: sprzedawca, kasjer, 
handlowiec, kierowca i fryzjer. 
Pracownicy punktu odbyli 48 wizyt w zakładach pracy, funkcjonujących na terenie 
gminy. 
Prowadzone są również projekty aktywizujące  bezrobotnych: 
- Strategia do sukcesu, 
- Razem po nowe możliwości, 
- Młodzi w pracy, 
- Kierunek przedsiębiorczość.  
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Organizowane są targi pracy, targi edukacyjno-zawodowe, targi pracy dla 
niepełnosprawnych. Prowadzone jest poradnictwo zawodowe. 
25 bezrobotnym z naszej gminy przydzielono dotację na rozpoczęcie działalności      
w kwocie 20 tys. zł., głównie jest to: handel, fryzjerstwo, kosmetyka, gastronomia. 
Szereg zadań i programów realizowanych jest razem  Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Dyrektor PUP podkreśliła bardzo dobrą 
współpracę  z Ośrodkiem. 

Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  omówiła zakres 
wspólnych działań prowadzonych z PUP - szczególną formą wprowadzenia osoby 
bezrobotnej na rynek pracy są prace społecznie użyteczne. Stanowią one pierwszy 
etap w reintegracji społeczno-zawodowej klientów pomocy społecznej. Pracownicy 
OPS-u analizując wszystkie lata realizacji prac społecznie użytecznych, wskazują,               
że to jedna ze skuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych. Daje 
możliwości stworzenia indywidualne dla każdego z uczestników stabilnych warunków 
wykonywania powierzonej pracy oraz wpływa na poprawę ekonomicznej sytuacji 
bezrobotnych. 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.  

 

Ad. 4 
Członkowie  Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku obrad  
sesji. 
 
Ad. 5 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM przedstawiła informację w sprawie 
powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego. 
Hanna Piórecka-Nowak zaprosiła na odbywający się w najbliższą sobotę jarmark 
wielkanocny. 
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM podsumowała wizytę przedstawicieli 
samorządu z Ukrainy w naszej gminie. 
  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała:   
Alina Kuśka     

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


