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 Protokół Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
 z dnia 26 maja  2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Monika Pawlik

Czas trwania posiedzenia 1:10 (14:00 – 15.10) 

Porządek obrad: 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
 Analiza gminy Czeladź w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości 
 Rozliczenie remontu budynku Kopalni Kultury wraz z realizacja otaczającego skweru 
 Sprawy bieżące.

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 
1. Monika Pawlik
2. Wojciech Maćkowski
3. Zofia Bazańska
4. Ewa Fronczek
5. Marek Jarno
6. Irena Owczarz 

Członkowie komisji nieobecni na komisji- P. Juszczyk , S. Pisarek
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta 
2. Elżbieta Dmitruk – Z-ca Burmistrza 
3. Aneta Jóźwin – Rybska – Dyrektor MOPS 
4. Monika Bystrowska – ZBK 
5. Małgorzata Skiba – Naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 
6. Ewa Kiedrzyn – Dyrektor ZBK 

Ustalenia i rozstrzygnięcia: 
Przebieg obrad

Monika  Pawlik -   otwarcie  posiedzenia  komisji,  powitanie   władz  miasta,  członków  komisji,
naczelników  i  kierowników  wydziałów.  Na  dzisiejszej  komisji  nie  mamy  projektów  uchwał,  więc
przejdziemy do  punktu drugiego porządku obrad 

 Analiza gminy Czeladź w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości 

Monika Pawlik  – materiał państwo otrzymaliście mam pytanie stan liczby mieszkańców gminy 349
osób nie posiada kwalifikacji  zawodowych,  bardzo dużo organizowanych jest  kursów czym to jest
spowodowane.  

Aneta Jóźwin - Rybska  - taka analiza nie dotyczy tylko MOPS najpierw trzeba by zapytać  Powiatowy
Urząd  Pracy,  to  są  od  lat  osoby  bezrobotne,  albo  nie  mają  kwalifikacji  zawodowych  bo  mają
podstawowe wykształcenie, albo  styl bycia i życia i choćby nie wiem co się robiło a takich  szkoleń
było  dość dużo.  Poprzednio  sprawdziłam jak było  w latach ubiegłych.  Wśród młodych  podjęliśmy
współprace  ze  Stowarzyszeniem  z  Czeladzi  klub  integracji  społecznej.  40  osób  zostało
zakwalifikowanych na szkolenia wózków widłowych, na zduna i  jest nadzieja na zatrudnienie. PUP
ma bardzo poważną ofertę i robi cykliczne spotkania nawet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ,
było strasznie dużo ofert, a nie było zainteresowanych to szara strefa, Ci ludzie nie pracują bo im się
nie chce pracują na czarno. Widzę to przy pracach społecznie użytecznych, w tym roku mamy więcej
jednostek, w których te prace organizujemy. W  PUP otrzymują oni profil klienta, czasem słyszymy bo
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im się nie opłaca, zwracają  się z prośbą o skrócenie godzin  lub wypracowanie godzin w terminie
wcześniejszym  bo  wyjeżdżają  zagranice.  Bezrobocie  spada  w  porównaniu  do  lat  poprzednich
jesteśmy drugą gmina w skali Polski, szereg osób jednak wyjeżdża  zagranicę. 

Wojciech Maćkowski – jako że bezrobocie spada to zmienia się  też struktura bezrobocia bezrobotni
nie  są  zainteresowani  pracą  za  takie  wynagrodzenie  2000  tys.  Ostatnio  szukaliśmy  ludzi  z
wykształceniem zawodowym i był problem. Problem kolejny to kwestia 500+ ,  wtedy im też się nie
opłaca pracować. W powiecie bezrobocie wynosi  10,4% to u nas w Czeladzi  będzie dużo niższe.
Staże są wykorzystywane przede wszystkim przez osoby młode traktują to jako obejście przyuczenie
się do zawodu z myślą o tym, że po tym stażu będą mogły zostać zatrudnione. 

Dyskusja udział wzięli:

Irena Owczarz 

Aneta Jóźwin – Rybska 

Zbigniew Szaleniec 

Wojciech Maćkowski 

Ewa Fronczek 

Elżbieta Dmitruk 

Ewa Fronczek – jeśli  klient  ma 40 – 50 lat  i  nie pracuje, czy  przysługuje mu coś z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej?

Aneta  Jóźwin  -  Rybska  –  zasiłki  celowe  spadły  –   liczba  klientów  też  spadła  bo  nie  realizują
kontraktów, od godziny 12 -14 wydawany jest obiad jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu to my mu
jeść nie wydajemy. Wydatki z zadań własnych spadły, zadania zlecone to co musimy to na to nie
mamy  wpływu, 500+ , ograniczyliśmy też na świadczenia na zielone szkoły pomagamy tam gdzie
warunki  są naprawdę straszne. Kontrakt  z klientem mamy bo,  każdy ma podpisany kontrakt,  jeśli
narozrabia to nie dostanie pomocy finansowej. Nic nie wskóra nigdzie bo kontrakty są nowością. 

Zbigniew Szaleniec – staramy się pilnować pieniędzy,  ale te wydatki  są i  przesuwają się na inną
pomoc. Na opiekę nad osobami starszymi, chorymi. Ta ilość  seniorów nam rośnie i ta ilość osób
potrzebujących pomocy w ośrodkach też jest duża. I jeśli tam zaoszczędzimy to przesuwamy na to i
ciągle ta pula pieniędzy jest niezbędna z budżetu, żeby jakoś naszym mieszkańcom pomóc. 

Monika Pawlik – kolejny punkt porządku 

 Rozliczenie remontu budynku Kopalni Kultury wraz z realizacja otaczającego skweru 

Monika Pawlik – czy wszystko przebiegało terminowo jeśli chodzi o przebudowę budynku?

Ewa Kiedrzyn -  prace były wykonywane w  terminie, który został zaplanowany  jesteśmy zadowoleni
niekiedy są naprawy, ale trudno powiedzieć czy z eksploatacji czy  z winy wykonawcy. Wykonawca się
sprawdził. 

Monika Pawlik -  czy ponieśliśmy więcej nakładów niż planowaliśmy?

Ewa Kiedrzyn  - to co zaplanowaliśmy to w tych wydatkach zmieściliśmy się. 

Zbigniew Szaleniec -  w stosunku do tej zaplanowanej kwoty  rada przyznała 300 tys. to nie wiele, jeśli
się  remontuje  stary  obiekt  zawsze  wychodzą  jakieś  niespodzianki.  I  jeszcze  konieczne  jest
wyposażenie. 

Ewa Kiedrzyn –  dostaliśmy też dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w
wysokości 730 tys 

Zbigniew Szaleniec -dostaliśmy 120 tys i pożyczkę 500 tys., która może w 40% być umorzona, więc
jest to korzystne. 
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Ewa Kiedrzyn – obiekt Kopalnia Kultury zajął pierwsze miejsce  w konkursie na najlepszą inwestycję w
2016 roku. 

Małgorzata  Skiba  –  ten  obiekt  został  również  zgłoszony  do  konkursu  Najlepsza  Przestrzeń
Województwa Śląskiego, to też będziemy prosić o głosowanie. Konkurs organizowany prze Marszałka
Województwa Śląskiego, głosowanie będzie w okresie wakacyjnym.

Zofia Bazańska – a co z  parkingiem przy Kopalni Kultury, kiedy będzie realizowany i czy zostanie
wyburzony mur?

Zbigniew Szaleniec – parking będzie realizowany bo on jest jednym z  centrum przesiadkowego, które
będzie wkrótce zgłaszane na budowę dróg rowerowych i centrum przesiadkowego. Jest szansa na
dofinansowanie zewnętrzne. Od przyszłej wiosny będziemy ruszać z inwestycją. Mur, także zostanie
wyburzony, najpierw myśleliśmy żeby go odrestaurować, ale ostatecznie zostanie wyburzony. 

Monika Pawlik – jeśli nie ma więcej pytań zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca Komisji
Rozwoju  i Polityki Przestrzennej

Monika Pawlik

Protokół  napisano 2 czerwca 2017r.  
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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