
Protokół Nr 7/2019 

z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju  

oraz Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 28 maja 2019 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście     
(wg załączonej listy obecności).  
Obrady otwarła Przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju radna 
Jolanta Szejka, który powitał wszystkich obecnych. 
Następnie przedstawiła 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 2018 roku. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Omówienie objazdu boisk przyszkolnych. 
6. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 16 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju w dniu            
23 kwietnia 2019 roku przyjęto bez uwag, 7 głosami „za”. 
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny o Polityki 
Społecznej w dniu  24 kwietnia 2019 roku przyjęto bez uwag, 11 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Anna Michalczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku omówiła 
działalność Urzędu w 2018 roku. 
Przedstawiła dane statystyczne dot. bezrobocia – zarejestrowanych bezrobotnych      
w Powiecie było 1011, w Gminie 649. 
Realizowano wiele aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, między innymi: 
- staże 3-12 m-cy (skorzystało 479 osób, z Czerwionki-Leszczyn 83 osoby), 
- prace interwencyjne (skorzystało 139, z Czerwionki-Leszczyn 32 osób), 
- środki na działalność gospodarczą (skorzystało 161 osób, z Czerwionki-Leszczyn 
20 osób, 
- środki na wyposażenie stanowiska pracy (skorzystało 49 osób, z Czerwionki-
Leszczyn 6 osób), 
- dofinansowanie 50+ (skorzystało 29 osób, z Czerwionki-Leszczyn 4 osób), 
- prace społeczno-użyteczne (skorzystało 217 osób, z Czerwionki-Leszczyn 60 
osób), 
- szkolenia (skorzystało 137 osób, z Czerwionki-Leszczyn 21 osób), 
- bon na zasiedlenie (skorzystało 20 osób, z Czerwionki-Leszczyn 3 osoby), 
- studia podyplomowe (skorzystało 9 osób, z Czerwionki-Leszczyn 3 osoby). 
W 2018 roku pozyskano 6 743 200 zł na realizację programów unijnych. 
Współpracują z pracodawcami organizując: giełdy pracy, jarmarki ofert pracy, targi 
pracy dla osób bezrobotnych poszukujących pracy, targi pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 
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Następnie omówiła realizowane zadania i projekty wspólnie z gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła kwestie 
dotyczące współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 
Przedstawiciele Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy 
wskazywali na bardzo dobrą współpracę. 
Przewodnicząca Komisji Jolanta Szejka podziękowała za ogromny wkład pracy 
oraz współpracę  z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
 
Ad. 6 
Sprawy bieżące dotyczące działalności Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy omówiła przygotowania do Industriady.  
Mariola Czajkowska Dyrektor MOK przedstawiła informacje o bieżącej działalności 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Radny Michał Toman zachęcił do współpracy w zakresie wolontariatu. 
Andrzej Wącirz Naczelnik Wydz. PFZ poinformował o zakwalifikowaniu się Gminy 
do projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w Czerwionce-Leszczynach”. Na realizację projektu Gmina otrzyma 
dofinansowanie w wysokości  21 840 394,62 zł 
Radny Marcin Stempniak pogratulował zakwalifikowania się Gminy do ww. projektu. 
Zachęcił do dalszej aktywności w zakresie pozyskiwania środków. Pogratulował 
działalności Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
Zapoznał z informacją o możliwości przystąpienia gminy do programu „Rozwój 
lokalny”. 
Naczelnik Wydz. PFZ poinformował, że Gmina rozważa możliwość przystąpienia do 
ww. programu. 
 
Ad. 4 
Aleksandra Chudzik Pełn. ds. Społecznych przedstawiła projekt uchwały               
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta w zakresie branżowym Komisji 
Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej dot. wydatków na dofinansowanie dla 
Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku na zakupu karetki transportu sanitarnego, która 
wykorzystywana byłaby dla przewozu mieszkańców gminy na dializy. 
 

Komisja 9 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi” pozytywnie zaopiniowała powyższy 
wniosek.  
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych      
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji Marek Szczech przedstawił sprawozdanie z objazdu 
boisk przyszkolnych, który radni przeprowadzili 13 maja br. (załącznik). 
 

Po dyskusji członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z objazdu przygotowane przez 
Przewodniczącego Komisji. Ustalono, że Komisja zarekomenduje kolejność realizacji 
poszczególnych remontów boisk. 
 

Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że na terenie Leszczyn Starych nie mają 
żadnego placu zabaw ani nawet jednej huśtawki. Środki na wykonanie 
zaplanowanego placu zabaw wycofała poprzednia Rada. 
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Pełnomocnik ds. Społecznych wyjaśniła, że prawdopodobnie chodziło tu o zadania 
zgłaszane w ramach inicjatyw lokalnych, nie wszystkie zgłoszenia  były realizowane. 
 
Ad. 6 
Sprawy bieżące dotyczące działalności Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny            
i Polityki Społecznej. 
 

Michał Cichoń Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat bieżącej 
działalności Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Celina Cymorek Dyrektor OPS przedstawiła informację na temat bieżącej 
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w najbliższym czasie Komisji dokona 
objazdu boisk przy gminnych obiektach sportowych. 
Dyrektor MOSiR zaproponował aby przy tej okazji dokonać również oględziny krytej 
pływalni i basenu otwartego.   
Przewodniczący Komisji poinformował, że o terminach poinformuje członków 
Komisji. Również wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
ustalony zostanie termin oględzin budynku przy ul. Młyńskiej. 
 

Radny Michał Toman zwrócił się o wystąpienie do Starostwa aby bieżnia znajdująca 
się przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach była dostępna dla klubów 
lekkoatletycznych i mieszkańców. 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o wystąpienie do Starostwa 
Powiatowego w Rybniku o wypracowanie systemu pozwalającego na 
dostępność dla mieszkańców bieżni zlokalizowanej przy Zespole Szkół. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka              

    Przewodnicząca Komisji          Przewodniczący Komisji 

     Radna Jolanta Szejka               Radny Marek Szczech 


