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Protokół Nr 13/2016 
 

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju 
w dniu 14 marca 2016 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. 
 

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 2015 roku. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 5 radnych. 
  
Ad. 2 
Protokół Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 14 marca 2016 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 5 radnych. 
 
Ad. 3 
Małgorzata Tlołka Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 
przedstawiła informację na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz 
Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2015 
roku.   
Ogółem w 2015 roku było zarejestrowanych 1774 bezrobotnych mieszkańców. 
Wolnych stanowiska pracy w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku było 557, 
gównie były to stanowiska w zawodach - sprzedawca, kasjer, handlowiec, kierowca, 
fryzjer, pracownik biurowy. 
W ubiegłym roku miały miejsce cykliczne działania tj.: 
objazdowy Jarmark ofert pracy,  
XVI Targi Pracy, 
VII Rybnickie Dni Kariery, 
V Targi Pracy dla Niepełnosprawnych 
Następnie Z-ca Dyrektora omówiła zadania jakie realizuje Urząd Pracy we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w zakresie 
wspólnie realizowanych projektów, są to m. in. projekty aktywizujące osoby młode - 
aktywizacja i integracja. W bieżącym roku będą nowe edycje realizowanych 
projektów. Z-ca Dyrektora podziękowała OPS w Czerwionce-Leszczynach za dobrą 
współpracę w realizacji wspólnych projektów. 
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Ad. 4 
Naczelnik Wydz. RG i M Krystyna Jasiczek przedstawiła projekt uchwały                  
w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny “Diament Biznesu”. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekt. 
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące informacje: 
 

- złożono wniosek do WFOŚ dot. promocji miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, 
- złożono również wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowego kościółka          

w Bełku, 
- w miniony piątek miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 100. Rocznicy 

urodzin Wilhelma Szewczyka, 
- wczoraj odbył się koncert laureatów nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania  i ochrony kultury, 
- w związku z udziałem uczniów ZS nr 4 w projekcie „Planeta energii”  nasza gminę 

odwiedzi mobilne centrum nauki dostępne dla wszystkich. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:   
Alina Kuśka   

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


