Protokół Nr 16/2012
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 24 maja 2012 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący
Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej
listy obecności- Załącznik nr 1
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji
został przyjęty jednogłośnie, jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu nr 2.
Ad.1 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 kwietnia 2012 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu płyta CD przedstawił Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzesku Andrzej Mleczko.
W nawiązaniu do przedstawionych informacji członkowie komisji zadawali pytania
związane z:
 wielkością zasiłku dla bezrobotnych i czasu jego pobierania przez osoby uprawnione;
 ilości osób bezrobotnych w Gminie Brzesko w rozbiciu na kobiety, męższczyzn i
uprawnionych do zasiłku;
 ochroną socjalną osób bezrobotnych;
 omówiono kwestie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy tj. osób do 25 roku życia i innych mieszczących się w tej grupie, gdzie prawie
1000 osób z tej grupy to osoby długo bezrobotne w Gminie Brzesko.
 Pan dyrektor przedstawił komisji informacje jakich ofert pracy jest najczęściej
zgłaszanych do PUP, jakie PUP przeznaczył dotacje na rozpoczęcie własnej
działalności, ile w roku 2012 utworzono miejsc pracy w porównaniu do lat
poprzednich, wielkość budżetu na działalność PUP z budżetu państwa, jaka jest ilość
osób bezrobotnych w wieku 18- 34 lata co stanowi 62 % osób bezrobotnych, jakie są
stosowane zasady wyłączania bezrobotnych z ewidencji osób bezrobotnych.
 Ponadto radni w dyskusji poruszyli temat zatrudniania osób niepełnosprawnych,
dofinansowywania przez PUP osób rozpoczynających własna działalność
gospodarczą, jak przebiega poradnictwo zawodowe w PUP , szkolenia grupowe,
dyrektor Andrzej Mleczko przedstawił swoje spostrzeżenia dot. ubezpieczenia osób
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bezrobotnych poza granicami kraju, jakie kwoty zasiłków
bezrobotne z prawem do zasiłku.

otrzymują tam osoby

Radny Adam Smołucha zwrócił uwagę na informacje przedstawione przez Dyrektora
PUP w sprawach dot. wielkości zasiłków dla bezrobotnych w Polsce, w porównaniu do
innych państw, gdzie te zasiłki są wysokie, pozwalające osobom bez pracy żyć na
normalnym poziomie. W Polsce największa ilość osób bezrobotnych to ludzie młodzi w
wieku 18-34 lata którzy w większości nie nabywają prawa do zasiłku i nie maja
praktycznie żadnych możliwości podjęcia pracy. Jest to bardzo niepokojące.
Rady Paweł Strojny nawiązał do wskazanych osób długotrwale bezrobotnych .Takie
osoby nie potrzebują aktywizacji zawodowej, ale
pomocy społecznej. Również
aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku życia mija się z celem, gdyż z 20 osób
aktywizowanych po 50 roku życia nie nadaje się do pracy 90% z nich. Te osoby
wymagają innej pomocy i należy się nad tym zastanowić. Bezwzględnie należy
zaktywizować ludzi młodych, a osoby trwale bezrobotne nie są pracą w ogóle
zainteresowane.
Radny Adam Smołucha stwierdził, iż nie może pogodzić się z tym, że w Polsce młodzi
ludzie nie mają możliwości rozwoju cywilizacyjnego.
Radny zapytał, czy na poziomie PUP jest wypracowana strategia działań na lata przyszłe
dot. zmniejszania bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych.
Przynajmniej 1 raz w roku winna odbyć się debata na szczeblu Burmistrz i Starosta jak
zapobiec postępującemu bezrobociu szczególnie wśród ludzi młodych.
Dyrektor PUP w Brzesku Andrzej Mleczko przybliżył informacje na temat pracy i
poruszanych zagadnień przez Powiatową Radę Zatrudnienia, jakie poruszane sa tematy i
podejmowane wnioski.
Na tym dyskusja została zakończona.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o treści:
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku po
zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzesku na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie Gminy
Brzesko w 2011 roku oraz I kwartale 2012 roku, wyraża niepokój wzrostem stopy
bezrobocia w Gminie Brzesko. Szczególny niepokój komisji budzi duża ilość
bezrobotnych wśród ludzi młodych. Drastyczna redukcja środków finansowych z
Funduszu
Pracy
w latach 2011-2012 powoduje pogorszenie perspektyw na aktywizację zawodową i
zatrudnienie szczególnie ludzi młodych. Komisja wyraża przekonanie, że dla
ograniczenia skutków bezrobocia potrzebne sa rozwiązania na poziomie
państwowym
oraz
na
poziomie
samorządowym
poprzez
popieranie
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przedsiębiorców oraz aktywne poszukiwanie nowych inwestorów tworzących
miejsca pracy. Głosowano jednogłośnie
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00 – 16.00
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