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BRM.0012.8.2.2016.PS 
 

Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 

Data posiedzenia: 9.02.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:30 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 

Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice- Marzena Szuba, 
2. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej -Jolanta Wolanin, 
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach- Barbara Zając, 
4. Sekretarz Zarządu JP nr 20- Zarzecze- Maria Czenczek, 
5. Przewodniczący Zarządu JP nr 21- Kostuchna- Józef Fleischer, 
6.  Mieszkanka Katowic  - N____M____K____, 
7. Przedstawiciel mediów-Grzegorz Żądło. 
 
 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał gości oraz członków Komisji, po 
czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad, który został jednogłośnie 
(8 głosów „za”) przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualnej sytuacji panującej na 

katowickim rynku pracy (PUP-analiza bezrobocia w rozbiciu na poszczególne Jednostki 
Pomocnicze). 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
5. Korespondencja i komunikaty: 

1. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. zastosowania specustawy w 
odniesieniu do inwestycji -przebudowa ul. Karasiowej (do wiadomości Komisji). 

2. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. przeznaczenia środków 
finansowych pod inwestycje dla dewelopera w dzielnicach Zarzecze i Podlesie (do 
wiadomości Komisji). 

6. Wolne wnioski.  
7. Zakończenie posiedzenia.  
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Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (8 głosów „za”) 
protokół nr 12- BRM.0012.8.1.2016.PS  z posiedzenia Komisji w dniu 19.01.2016 r. 
 
 
 

Punkt 3.   
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat aktualnej sytuacji panującej 
na katowickim rynku pracy (PUP-analiza bezrobocia w rozbiciu na 
poszczególne Jednostki Pomocnicze). 
 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu Panią Prezydent 
Marzenę Szubę, która przekazała głos Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej- Pani Jolancie Wolanin oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy- 
Pani Barbarze Zając. 
 

Pani Naczelnik J. Wolanin omówiła informacje przekazane Radnym. Bezrobocie jest 
najniższe  w całym województwie. W stosunku do stycznia ubiegłego roku zmniejszyło się 
o 1 punkt procentowy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych 
jest ponad 8 000 osób, z których prawo do zasiłku przysługuje ok. 12% zarejestrowanych. 
Biorąc pod uwagę poszczególne Jednostki Pomocnicze, najwyższa stopa bezrobocia 
występuje w Załężu, Szopienicach-Burowcu i Dąbrówce Małej;  najniższa w Kostuchnie  
i Zarzeczu. W strukturze osób bezrobotnych wg płci, kobiety stanowią ponad 51 %. 
 

Pani Dyrektor B. Zając omówiła programy zaplanowane do realizacji w roku 2016.  
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał w sumie ok. 14 mln zł; 1 mln zł na 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz 10 mln zł na nową (rozłożoną na 3 lata) formę 
aktywizacji zawodowej osób młodych (do 30 roku życia). 
Nowa forma aktywizacji osób młodych zakłada zatrudnienie pracownika na czas określony 
(12 miesięcy) oraz  refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia 
(do poziomu najniższego wynagrodzenia) przez okres 1 roku. Po upływie roku, pracodawca 
zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy i finansowania wynagrodzenia w oparciu o 
własne środki finansowe. W przypadku niewykonania tego zobowiązania, pracodawca 
proporcjonalnie zwraca do PUP refundację wraz z odsetkami. W roku 2016 przewiduje  się 
objęcie tą formą aktywizacji 90 osób. 
 

PUP dysponuje środkami finansowymi z funduszy unijnych: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „POWER”- dla osób młodych (do 30 roku 
życia) Nabór wniosków z tego programu, na uruchomienie działalności gospodarczej został 
wstrzymany, ponieważ wpłynęła wystarczająca ilość wniosków osób młodych. 
Dodatkowe środki  finansowe na założenie działalności gospodarczej są w dyspozycji  
w ramach tzw. Algorytmu (ok 8 mln zł.) lub w ramach rezerwy Ministra. 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-02-02_1.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-02-02_1.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-02-02_1.PDF
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Regionalny Program Operacyjny- program dedykowany jest dla osób powyżej 30 roku 
życia. W jego ramach PUP zaplanował środki na: staże dla 70 osób i 95 osób (na założenie 
działalności gospodarczej). 
 

W ramach Algorytmu zaplanowano środki: 
• dla 120 osób na założenie działalności gospodarczej,  
• na zatrudnienie 40 osób o niskich kwalifikacjach na stanowiskach robotniczych, 
• na badania lekarskie (ponad 1060 osób), 
• na szkolenia (ok. 160 osób). 

 

Do prac społecznie użytecznych, do których kierowani są bezrobotni bez prawa do zasiłku, 
ze względu na zmianę przepisów, PUP dokonuje tzw. profilowania osób bezrobotnych: 

− 1 profil- obejmuje osoby, którym proponowane są tylko oferty pracy, ewentualnie 
dotacje na założenie działalności gospodarczej  lub bony stażowe i szkoleniowe, 

− 2 profil- ponad 5000 osób, którym proponowana jest każda forma aktywizacji 
zawodowej, 

− 3 profil- ok. 2500 osób oddalonych od rynku pracy, proponowane im są działania 
aktywizacyjne we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (Program 
Aktywizacja i Integracja). 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione informacje 
i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny Borys Pronobis nawiązując do informacji o najwyższej stopie bezrobocia  
w Załężu i Szopienicach-Burowcu zapytał, czy PUP przewiduje specjalną formę 
aktywizacji  dla mieszkańców ww. Jednostek Pomocniczych. Stwierdził, że niestety  
z najwyższą stopą bezrobocia,  łączy się wysoki wskaźnik przestępczości i patologii,  
o czym informowali radnych, funkcjonariusze Policji na spotkaniu w dniu 8 lutego b.r. 
Zwrócił jednocześnie uwagę, że większość z tych osób nie ma prawa do zasiłku. 
 

Pani Dyrektor B. Zając poinformowała, że programy aktywizacyjne dotyczą wszystkich, 
bez rozróżniania miejsca zamieszkania. Osoby bezrobotne, również te zamieszkałe  
w dzielnicach wspomnianych przez Pana Radnego, są aktywizowane. Problem jednak leży 
nie w braku kolejnego programu, lecz w chęciach podjęcia pracy. Wiele z tych osób nie 
zgłasza  się do pracy, są wyrejestrowywani, potem znowu się rejestrują.  
Nadmieniła również, że część osób bezrobotnych trudni się zbieractwem lub pracuje w tzw. 
„szarej strefie”, która po zmianie przepisów kodeksu pracy prawdopodobnie ulegnie 
powiększeniu.  
Pani Dyrektor wspomniała też o planowanym wprowadzeniu Programu 500+, który może 
zmienić sytuację osób pozostających bez pracy, dodając, że aktywizacja osób, które często 
funkcjonują bez zameldowania jest bardzo trudna, a czasem niemożliwa, gdyż  pracodawcy 
nie chcą zatrudniać osób bez meldunku. 
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Pan Radny B. Pronobis zapytał czy PUP kieruje osoby zainteresowane podjęciem 
zatrudnienia do prac interwencyjnych i na czym takie prace polegają. 
 

Pani Dyrektor B. Zając oznajmiła, że prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu 
bezrobotnego przez pracodawcę, z częściowym dofinansowaniem pracodawcy przez PUP. 
Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Dodała, że w 2016 r. PUP 
zamierza zaktywizować w ramach prac interwencyjnych ok. 60 osób.  
PUP zawiera umowę z pracodawcą, który zgłasza zapotrzebowanie na pracowników  
i refunduje koszt zatrudnienia przez 6 miesięcy, w przypadku gdy dana osoba się nie 
sprawdzi na stanowisku, kierowana jest kolejna osoba. 
 

Pan Radny B. Pronobis zaproponował aktywizację osób bezrobotnych poprzez prace 
interwencyjne lub prace społecznie użyteczne, przy sprzątaniu Miasta. Poinformował, że 
wiele czasu spędza w terenach zielonych, w których zaobserwował znaczny stopień ich 
zaśmiecenia, w szczególności tworzone są tzw. dzikie wysypiska śmieci. W jego opinii 
Miasto powinno wykazać wyraźną inicjatywę w celu ich likwidacji. 
 

Pani Dyrektor B. Zając poinformowała, że  problem leży po stronie właściciela terenu  
i tego, czy zechce on zatrudnić osoby do ww. prac. 
 

Pan Radny B. Pronobis odnosząc się do zanieczyszczonych terenów we władaniu PKP, 
czy Lasów Państwowych, wyraził obawę, że jeśli Miasto nie wykaże inicjatywy w tym 
względzie,  to nikt inny tego nie zrobi. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził, że Nadleśnictwo Katowice 
zatrudnia 34 pracowników i „własnymi siłami” nie jest w stanie tego problemu rozwiązać  
w związku z czym, jest tu duże pole do działania we współpracy z PUP. 
 

Pani Dyrektor B. Zając oznajmiła, że pieniądze na refundację prac społecznie 
użytecznych są w dyspozycji PUP. Jeśli jest zapotrzebowanie, Miasto mogłoby przekazać   
środki na zatrudnienie, w ramach prac społecznie użytecznych. Wymiar czasu takich prac 
to 8h/ tydzień. 
 

Pan Radny Damian Stępień zapytał, czy osoby nie posiadające meldunku mogą wybrać 
urząd pracy w którym się rejestrują, wedle uznania oraz czy urząd dysponuje danymi   
o liczbie osób nie zarejestrowanych i nie zainteresowanych podjęciem pracy. 
Pan Radny dodał, że wg jego rozeznania jest znaczna liczba takich osób, które nie są 
zarejestrowane, nie pracują i tworzą tzw. „enklawy biedy”. 
 

Pani Dyrektor B. Zając odpowiadając na pierwsze pytanie oznajmiła, że osoby bez 
meldunku same wybierają urząd w którym się rejestrują.  
Odnosząc się do drugiego pytania dodała, że  urząd nie dysponuje danymi o osobach nie 
zainteresowanych podjęciem pracy. Należy tutaj rozróżnić osobę nie pracującą, która nie 



PROJEKT 
 

Strona | 5  
 

jest zainteresowana podjęciem pracy i czerpie środki do życia z innych źródeł; od osoby 
bezrobotnej, która szuka pracy i jest gotowa oraz zdolna do jej podjęcia. 
 

Pan Radny Michał Luty nawiązując do prac przy sprzątaniu miasta sformułował pytanie, 
czy pracodawca jest w stanie znaleźć chętnych do pracy, mając do dyspozycji niewielkie 
środki finansowe. 
 

Pani Dyrektor B. Zając poinformowała, że mowa jest tutaj o pracy społecznie użytecznej, 
wykonywanej w wymiarze 8 h/ tydzień.  To nie tyle forma pracy, co forma aktywizacji.  
Ma ona za zadanie głównie zaaktywizować i przyzwyczaić do jakiejkolwiek pracy osoby  
z trudnych środowisk. Osoby długotrwale bezrobotne wybiera  Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej spośród swoich podopiecznych.  
Aktywizacja takich osób jest złożonym problemem. Duża grupa ludzi rejestruje się tylko po 
to, by mieć opłaconą składkę zdrowotną. W momencie, gdy pojawia się oferta i osoba jest 
kierowana do pracy, pojawiają się kłopoty.  Dla przykładu, większość osób po zakładach 
karnych nie przychodzi po pracę. Rejestrują się zazwyczaj  przed wizytą u kuratora, wtedy, 
gdy fakt niezarejestrowania może skutkować dla nich negatywnymi konsekwencjami. 
 

Pan Radna Krystyna Panek zapytała, czy osoby, które otrzymały dotacje, prowadzą 
zadeklarowaną działalność gospodarczą. 
 

Pani Dyrektor B. Zając potwierdziła, że po otrzymaniu świadczenia, osoby te są 
zobligowane prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy; w przeciwnym wypadku 
muszą zwrócić podjęte środki wraz z odsetkami. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poinformował, że znane są przypadki osób, 
które wyłudziły środki finansowe zarówno od urzędu, jak i od osób trzecich, np. nie płacąc 
za wynajem pomieszczeń. 
 

Pani Dyrektor B. Zając. Potwierdziła, że takie sytuacje się zdarzają. Oznajmiła również, 
że wnioski są zabezpieczone poręczeniami.  
 

Pan Radny B. Pronobis w uzupełnieniu dyskusji zauważył, że skoro praca społecznie 
użyteczna jest wykonywana w  wymiarze 8 h/tydzień, to nie powinna to być kwota zbyt 
obciążająca budżet Miasta. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński zapytał Radnych o wyrażenie zgody na 
udzielenie głosu Pani N___M___K___ -mieszkanki Katowic-Zarzecza.  
Radni wyrazili zgodę. 
 

Pani N___M___K___ -poparła  postulat Pana Radnego B. Pronobisa. Oznajmiła ponadto, 
że sama brała udział w sprzątaniu doliny rzeki Mlecznej i zna tą tematykę. Stwierdziła, że  
w mieście istnieje poważny problem z zalegającymi śmieciami i rozbitym szkłem. 
Mieszkańcy nie sprzątają również po swoich psach.  
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Wzorem innych miast, warto byłoby podjąć działania edukacyjne w tym względzie, by 
zmienić tą sytuację.  Inicjatywa, aby ludzi,  którzy  z różnych względów nie odnajdują się 
na rynku pracy, zaktywizować poprzez prace przy sprzątaniu Miasta, zasługuje na aprobatę. 
Zapytała jednocześnie, czy Urząd Miasta Katowice nie mógłby zatrudnić tych osób. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński oznajmił, że leży to w gestii pracodawców, 
w szczególności spółek miejskich.  
Zapytał ponadto Panią Dyrektor o programy dedykowane dla osób starszych (50+, 60+). 
 

Pani Dyrektor B. Zając poinformowała, że  PUP  ma w dyspozycji środki pieniężne na 
dofinansowanie zatrudnienia osób starszych. Należy stwierdzić, że są to pracownicy  
z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą. Jednak z punktu widzenia pracodawcy są oni 
drogimi pracownikami, kodeks pracy przewiduje m.in. odprawy emerytalne. Mogą również 
być zatrudnieni do prac interwencyjnych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 
Osoby z tej grupy wiekowej, które są zwalniane, muszą pobierać zasiłek dla bezrobotnych 
przez okres 6-12 miesięcy; przechodzą następnie na świadczenia przedemerytalne, które 
wypłaca ZUS. Taka osoba może oczywiście wrócić na rynek pracy.  
Praktyka wskazuje jednak że np. kobieta, której brakuje do emerytury rok lub dwa, woli 
być na zasiłku,  potem przejść na świadczenie  i  finalnie na pełną emeryturę.  
 

Pani Radna Bożena Rojewska zapytała Panią Dyrektor o staż pracy wymagany do 
przyznania świadczenia przedemerytalnego.  
Ponadto w nawiązaniu do tematu sprzątania miasta i aktywizacji osób bezrobotnych 
stwierdziła, że w jej ocenie to kwestia właściwej organizacji pracy. Dodała, że powinien 
powstać zespół-kilkuosobowa ekipa zatrudniona przez Miasto, którego zadaniem byłby 
bieżący monitoring czystości Miasta. 
 

Pani Dyrektor B. Zając oznajmiła, że staż pracy wymagany do przyznania świadczenia 
przedemerytalnego to 25-30 lat. 
 

Pani Naczelnik J. Wolanin stwierdziła, że są odpowiednie służby powołane do dbania  
o czystość w mieście. Cześć problemów wiąże się faktem, iż są różni właściciele tych 
terenów. Nie ma umocowania prawnego, aby  sprzątać tereny prywatne, tereny należące do 
Lasów Państwowych, czy PKP. 
 

Pan Radny B. Pronobis zaproponował wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta,  
w sprawie utworzenia kilkuosobowego, lotnego zespołu interwencyjnego powołanego do 
bieżącego usuwania śmieci i likwidacji dzikich wysypisk.. 
 

Pan Radny M. Luty zaapelował o formułowanie realnych postulatów. To bardzo trudny 
problem; wynika on także z niskiej kultury osób zaśmiecających, z drugiej strony nie ma 
podstaw prawnych by sprzątać tereny prywatne.    
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Pan Radny Witold Witkowicz wyraził opinię,  że jeśli chodzi o poziom czystości, Miasto 
Katowice odbiega w sposób niekorzystny  na tle innych miast w Polsce oraz poparł 
inicjatywę Pana Radnego B. Pronobisa dotyczącą skierowania ww. wniosku do Prezydenta 
Miasta Katowice. Zasugerował jednocześnie utworzenie zespołu interwencyjnego  
w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poinformował, że wniosek zostanie 
przegłosowany przez Komisję w punkcie 6 porządku posiedzenia.   
Na koniec przypomniał zebranym, że doraźne akcje sprzątania w dzielnicach odbywały  
się w roku poprzednim, wspomniał również o zaangażowaniu Pana Radnego B.  Pronobisa 
w tego typu przedsięwzięcia. Wyraził opinię, że takie akcje poszerzają świadomość 
ekologiczną mieszkańców Katowic.   
Wobec braku innych pytań i  uwag  Pan Przewodniczący  stwierdził wyczerpanie punktu 3 
porządku posiedzenia.  
 
 
Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził brak projektów uchwał Rady 
Miasta. 
 
 
 
 

Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty: 
 

5.1. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. zastosowania specustawy w 
odniesieniu do inwestycji -przebudowa ul. Karasiowej- dw. Komisji. 
 

5.2. odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji dot. przeznaczenia środków 
finansowych pod inwestycje dla dewelopera w dzielnicach Zarzecze i Podlesie- dw. 
Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński za zgodą Komisji udzielił głosu  
Sekretarzowi Zarządu JP nr 20-Zarzecze, Pani Marii Czenczek. 
 

Sekretarz Zarządu JP nr 20-Zarzecze, Pani M. Czenczek stwierdziła, iż w jej ocenie, 
odpowiedzi Prezydenta Miasta na kwestie podniesione  we wnioskach są niezadowalające  
i nie odnoszą się do meritum. Wg jej opinii, planowane inwestycje mieszkaniowe  
w Zarzeczu, przyczynią się do  likwidacji terenów zielonych, na których znajdują się m.in. 
szlaki migracyjne zwierząt. Dodała, że jest to niezgodne z potrzebami mieszkańców 
Zarzecza, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia.  
Na koniec zaapelowała o zaniechanie ww. inwestycji do czasu uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla JP nr 20. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński w nawiązaniu do wypowiedzi Pani 
Sekretarz  poprosił o uprzednie zgłaszanie tematów spornych, po to by umożliwić osobom 
właściwym, odniesienie się do wypowiedzi i wobec braku innych uwag, stwierdził 
wyczerpanie punktu 5 porządku posiedzenia. 
 
 
Punkt 6. 
Wolne wnioski 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński udzielił głosu Panu Radnemu  
W. Witkowiczowi, który w porozumieniu z  Panem Radnym B. Pronobisem sformułował 
wniosek do Prezydenta Miasta w sprawie stworzenia w ramach Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. specjalnego zespołu do likwidacji 
dzikich wysypisk oraz miejsc stale zaśmiecanych na terenie miasta Katowice. 
 

Komisja Rozwoju Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice o stworzenie  
w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. specjalnego 
zespołu do likwidacji dzikich wysypisk oraz miejsc stale zaśmiecanych na terenie 
miasta Katowice. Wnioskuje się o zapewnienie zespołowi odpowiedniego sprzętu,  
a przy tworzeniu zespołu  zaleca się współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Katowicach, w celu aktywizacji osób bezrobotnych.  
Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”. 
 
 
 

Punkt 7. 
Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, podziękował gościom oraz członkom Komisji za udział w posiedzeniu.   
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
                                                                                                  
 
 
 

Przewodniczący 
        Komisji Rozwoju Miasta 

 
           Marek Chmieliński 
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