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PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W DNIU 19 WRZEŚNIA 2019 ROKU
1. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy (lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: Pani Małgorzata Durbacz –
Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Ewa Fudali – Bondel – Naczelnik Wydziału Rozwoju,
Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, Pan Paweł Lelas – Kierownik Referatu
Przedsiębiorczości, Pani Elżbieta Modrzewska – Menadżer ds. projektów edukacyjnych
i rozwoju kadr w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Pani Natalia
Wierzelewska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Gradzik –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz Pan Marcin Chudy –
pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w roli protokolanta.
2. Pani Przewodnicząca przywitała zgromadzonych członków Rady oraz zaproszonych gości
i otworzyła posiedzenie. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany
program porządku obrad i otworzyła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu udział
wzięło 7 członków Rady. Wynik głosowania: głosów za – 7 (Bożena Borowiec, Kamil
Dybich, Karol Kohlbrenner, Lech Majchrzak, Danuta Matusiak, Marek Nanuś, Katarzyna
Szczepańska - Woszczyna), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Program
porządku obrad przyjęty został jednogłośnie.
3. Pani Przewodnicząca przeszła do pierwszego punktu przyjętego porządku obrad, tj.
przyjęcia protokołu posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 16 maja 2019 roku.
Wobec braku pytań i uwag do protokołu, Pani Przewodnicząca otworzyła głosowanie nad
jego przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Rady. Wynik głosowania:
głosów za - 7 (Bożena Borowiec, Kamil Dybich, Karol Kohlbrenner, Lech Majchrzak,
Danuta Matusiak, Marek Nanuś, Katarzyna Szczepańska - Woszczyna), głosów przeciw –
0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
4. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do drugiego punktu przyjętego porządku obrad,
tj. prezentacji projektu pod nazwą „Śląskie. Zawodowcy” i oddała głos Pani Elżbiecie
Modrzewskiej – Menadżerowi ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr w Katowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Pani Elżbieta Modrzewska przy pomocy prezentacji
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multimedialnej przedstawiła najważniejsze założenia ww. projektu systemowego. Projekt
zakłada m.in. stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla 1998 uczniów/uczennic
poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie zawodowym oraz
zwiększenie kompetencji 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i wypracowanie
modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem. W prezentacji znalazły się
informacje dotyczące rodzajów wsparcia dla uczniów, nauczycieli zawodu, diagnozy
potrzeb, profitów przysługujących zarówno uczestnikom jak również pracodawcom
przyjmującym uczniów na praktyki/staże. Na koniec Pani Elżbieta Modrzewska zachęciła
do rozpropagowywania informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia zarówno
wśród uczniów, przedstawicieli szkół jak i pracodawców. Pani Przewodnicząca
podziękowała za przybliżenie idei projektu i wyraziła gotowość współpracy i budowania
nowych rozwiązań systemowych, które będą wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli
w zdobywaniu

zawodowych

szlifów

i

jednocześnie

zachęcać

przedsiębiorców

do współpracy.
5. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego programu
posiedzenia, tj. zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej w 2018 roku. Ponieważ wszyscy członkowie otrzymali
sprawozdanie do zapoznania się przed posiedzeniem Rady, Pani Przewodnicząca oddała
głos Pani Dyrektor Małgorzacie Gradzik celem krótkiego skomentowania opiniowanego
sprawozdania. Pani Dyrektor w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła
najważniejsze tezy sprawozdania. Pokazując osiągnięte wartości poszczególnych
wskaźników w 2018 roku, porównała je z tymi samymi wskaźnikami osiągniętymi
na przestrzeni ostatnich 9 lat. Pani Dyrektor przedstawiła sytuację panującą na rynku pracy
w Dąbrowie Górniczej. Porównała stopę bezrobocia w Dąbrowie Górniczej do stopy
bezrobocia w woj. śląskim i kraju. Odniosła się do panującego w 2018 roku zarówno
w kraju, jak i w Dąbrowie Górniczej, trendu ciągłego spadku bezrobocia. Przedstawiła
charakterystykę przypływów do dąbrowskiej ewidencji osób bezrobotnych i odpływów
z niej. Następnie Pani Dyrektor zrelacjonowała stopień wywiązania się z założonych zadań
i celów. Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś pytania dotyczące
sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
w 2018 roku. Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca otworzyła głosowanie nad
pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej w 2018 roku. Wyniki głosowania: głosów za – 7 (Bożena Borowiec,
Kamil Dybich, Karol Kohlbrenner, Lech Majchrzak, Danuta Matusiak, Marek Nanuś,
Katarzyna Szczepańska - Woszczyna), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się –
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0. Uchwała nr 1 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2018 roku została przejęta
jednogłośnie.

6.

Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego porządku obrad,
tj. zaopiniowania sprawozdania za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020. Podobnie jak
w przypadku poprzedniego sprawozdania, wszyscy członkowie otrzymali materiał do
zapoznania się przed posiedzeniem Rady. Pani Dyrektor wyjaśniła, że dane zawarte
w niniejszym sprawozdaniu są analogiczne jak w sprawozdaniu opisowym z działalności
urzędu, jedynie forma ich przedstawienia i sposób pogrupowania jest inny i wynika
z założeń Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy - sprawozdanie przedstawione jest w ujęciu tabelarycznym w formie wskaźników
i jest to dokument czysto statystyczny. Pani Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy
są jakieś pytania dotyczące tego sprawozdania. Wobec braku pytań Przewodnicząca
otworzyła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania za 2018 rok
z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2016-2020. Wyniki głosowania: głosów za – 7 (Bożena Borowiec,
Kamil Dybich, Karol Kohlbrenner, Lech Majchrzak, Danuta Matusiak, Marek Nanuś,
Katarzyna Szczepańska - Woszczyna), głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się –
0. Uchwała nr 2 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania za 2018 rok
z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2016-2020 została przyjęta jednogłośnie.

7. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu przyjętego programu
posiedzenia, tj. zaopiniowania wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
i ponownie oddała głos Pani Dyrektor Małgorzacie Gradzik. Ta część protokołu ze względu
na zawarte w niej dane osobowe nie może zostać upubliczniona.
8. Pani Przewodnicząca przeszła do ostatniego punktu przyjętego porządku obrad,
tj. wolnych wniosków.
Głos zabrała Pani Ewa Fudali – Bondel – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości
i Obsługi Inwestorów, która podziękowała za możliwość uczestniczenia w posiedzeniu
Powiatowej rady Rynku Pracy. Wyraziła nadzieję na owocną współpracę oraz dobre
praktyki we współdziałaniu świata biznesu, edukacji oraz samorządu. Kolejną osobą, która
zabrała głos była Pani Katarzyna Szczepańska – Woszczyna. Pani Prorektor ds. Nauki
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i Kształcenia Akademii Wyższej Szkoły Biznesu poinformowała o rozpoczynających się
projektach dla seniorów w ramach działającego przy AWSB Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zaprosiła wszystkich chętnych do korzystania z tej formy wsparcia i zwróciła się
z prośbą o dzielenie się tymi informacji z wszystkimi, którzy mogą być zainteresowani
uczestnictwem zarówno w samych zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak również
w realizowanych projektach.
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń Pani Przewodnicząca podziękowała obecnym
za przybycie i zakończyła obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Protokół sporządził:
Marcin Chudy

Załączniki:
1.

Lista obecności

2.

Notatka dotycząca P. XXX YYY
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