Protokół Nr 33/2018
ze wspólnego posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji
i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 19 marca 2018 roku
Na posiedzeniu Komisji obecni byli ich członkowie oraz zaproszeni goście
(wg załączonej listy obecności).
Wspólne posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Działalności
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju radna Jolanta Szejka, która powitała
wszystkich zebranych.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego w 2017 roku.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 17 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji
i Rozwoju w dniu 19 lutego 2018 roku przyjęto 6 głosami „za”.
Protokół Nr 31/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 23 stycznia 2018 roku przyjęto 11 głosami „za”
Protokół Nr 32/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 20 lutego 2018 roku przyjęto 11 głosami „za”
Ad. 3
Anna Michalczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku omówiła
działalność Urzędu w 2017 roku.
Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2017 r.
wynosiła ogółem 3648 osób. Miasto Rybnik to 2418 osób zarejestrowanych i stopa
bezrobocia 4,3%, powiat rybnicki to 1230 osoby zarejestrowane, a stopa bezrobocia
wynosiła tutaj 6,9 %. Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zarejestrowanych było 802 bezrobotnych. W 2017 roku zarejestrowało się 1364
mieszkańców Gminy i Miasta, a 1567 wyrejestrowało się. 114 osób skorzystało
ze stażu, 63 osoby z prac społecznie użytecznych, 21 z prac interwencyjnych,
zaś 22 osoby wzięły udział w szkoleniach. Powiatowy Urząd Pracy udzielił także
54 dotacji na założenie działalności gospodarczej, 7 dotacji na doposażenie nowych
stanowisk pracy, przyznał także 2 bony na zasiedlenie.
W 2017 roku PUP w Rybniku realizował 4 projekty unijne, w których brali
udział mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, były to:
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„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie
rybnickim” - 77 osób,
„Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy” - 5 osób,
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Rybniku” - 33 osoby,
„Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem” - 2 osoby.
Z informacji zawodowej w ubiegłym roku korzystało łącznie 76 osób, z poradnictwa
indywidualnego 98, a w poradach grupowych wzięło udział 50 mieszkańców gminy.
123 przedsiębiorców z Czerwionki-Leszczyn skorzystało z usług urzędu pracy, przy
czym zostało zgłoszonych 442 ofert pracy.
W 2017 roku po raz drugi Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i Urzędem Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, zorganizował
targi pracy, w których brało udział 23 wystawców. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, wystawcy zaproponowali
wspólnie 529 miejsc pracy.
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 podziękowała za ogromny wkład pracy oraz współpracę
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Ad. 4
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła Sprawozdaniem z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2017 rok oraz
Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Radny Jerzy Kapszewicz pytał czy ilość osób korzystających z pomocy Ośrodka
spada, czy rośnie?
Dyrektor OPS odpowiedziała, że nie można tego wprost określić, zależy to
od rodzaju pomocy. Jest zadanie związane z 500+, przybywa zadań dot. opieki nad
osobami starszymi, wzrasta liczba rodzin wymagających pomocy socjalnej, ubywa
klientów korzystających z zasiłków. Natomiast coraz więcej jest interwencji
dotyczących dzieci, wzrasta niewydolność wychowawcza rodzin.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do treści przedstawionych Sprawozdań.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
treningowych.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie
zgłoszono uwag.
Ad. 5
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła temat dotyczący zmiany
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, m.in. konieczne jest uzyskanie opinii jednostek
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pomocniczych gminy w tych kwestiach.
W związku z tym podjęto wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dot.
wystąpienia do jednostek pomocniczych gminy w sprawie nowych regulacji
w związku ze zmianą ustaw.
Komisja zwraca się o przegłosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej
treści wystąpienia, które zostanie przesłane do sołectw, dzielnic i osiedla:
„Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji do zagadnień
dotyczących:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których
mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu,
2) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
poza miejscem sprzedaży,
4) określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Zgodnie z § 4 pkt 7 lit. d Statutu Sołectwa lub § 4 pkt 7 lit. d Statutu dzielnicy
zagadnienie to jest sprawą istotną dla społeczności lokalnej i powinno zostać
rozstrzygnięte przez Zebranie Wiejskie lub Zebranie Rady Dzielnicy.
Stosowna uchwała winna zostać podjęta i przekazana do Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 1 czerwca 2018 roku”.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej zaproponował
aby pismo Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery dotyczące
dofinansowania działalności Klubu, przedstawione na poprzednim posiedzeniu,
przekazać do Burmistrza z wnioskiem o sfinansowanie przedstawionej w piśmie
działalności Klubu.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.
Aleksandra
Chudzik
Pełnomocnik
ds.
Społecznych
poinformowała
o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje na temat:
przygotowań do Jarmarku Wielkanocnego oraz akcji zbiórki makulatury w zamian
za sadzonki i domki dla ptaków w ramach projektu Zielona Wyspa Śląsk.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała Alina Kuśka
Przewodnicząca Komisji
radna Jolanta Szejka

Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon
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