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Gminę zamieszkuje ogółem wg stanu na dzień 30 września 2017 roku   5958 osób, w tym w mieście 

1784 osoby.   Natomiast w wieku 18 lat i więcej  zameldowanych jest ogółem 4888 osób, w  mieście 

1435 mieszkańców. 

W poszczególnych grupach wiekowych  ilość mieszkańców i bezrobotnych  przedstawia się 

następująco  

 

wiek

ogółem 

w gminie
ogółem 

kobiety 

w gminie 

ogółem 

w 

mieście 

ogółem 

kobiety 

w 

mieście

Bezrobot

ni 

ogółem 

w gminie 

Bezrobot

ne 

kobiety 

ogółem 

w gminie 

18-24 lata 546 173 166 90 28 14

25-34 lata 911 297 293 143 53 35

35-44 lata 851 271 247 115 35 22

45-54 lata 715 224 233 128 17 11

55-59 lat 374 107 127 63 21 10
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4888 1692 1465 777 162 93

 

 

 Nie wszyscy znajdują miejsce zatrudnienia i mają poważne utrudnienia  zaspokajaniu podstawowych  

potrzeb swoich rodzin, gospodarstw domowych.  Stopa bezrobocia wg najbardziej aktualnych danych 

uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w powiecie siedleckim  wynosi 6,6%.   W 

ostatnich ośmiu miesiącach nastąpił poważny spadek o 0,8 pkt procentowych.  Na koniec 2016 roku  

bezrobocie w powiecie wynosiło 7,4%.   W ostatnich latach nastąpiło poważne zmniejszenie ilości 

osób pozostających bez zatrudnienia.  W strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 - 2020   

wskaźniki stanu bezrobocia przedstawiały się nieco inaczej. W owym czasie na koniec 2013 roku w 

gminie mieliśmy 306 bezrobotnych  i z prawem do zasiłku 32 osoby. Natomiast na koniec września 

obecnego roku w ewidencji mamy 162 osoby.  

        Z ewidencji bezrobotnych  z powodu niepotwierdzenia  gotowości do pracy wykreślonych zostało 

50 osób w tym 16 kobiet .  W ubiegłym roku z tego samego powodu wykreślonych było 25 kobiet i 54 

mężczyzn.  Natomiast z figurowania w ewidencji dla bezrobotnych zrezygnowało  łącznie 13 osób w 

tym 8 kobiet, bez podawania przyczyn czy powodów.  W takich sytuacjach przyjmuje się, że jest to 

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego.  W 2016 roku takich rezygnacji było siedem i w 

czterech przypadkach dotyczyło 4 kobiet.  

  W  okresie dziewięciu miesięcy  tego roku pracę podjęło 104 osoby  w tym  47 kobiet. Najwięcej 

ofert dla naszych mieszkańców  na rynku pracy pojawiło się w marcu, kwietniu, maju i czerwcu oraz 

we wrześniu.  W tych miesiącach pracę znalazły  33 kobiety i  40 panów.  

 W ciągu całego  ubiegłego roku  zatrudnionych zostało 198 osób w tym 87 kobiet.  
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 Ponadto  z bezrobotnych zamieszkałych w naszej gminie,  przez PUP, 

 skierowanych zostało  do prac interwencyjnych  8 osób w tym kobiet 4 i do robót publicznych  4 

mężczyzn.  Do odbycia stażu pomocy  uzyskało 9 osób  w tym 6 kobiet.  Na rozpoczęcie działalności  

gospodarczej  wypłacono środki finansowe  2 osobom, jeden pan i jedna pani.   Refundację kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia uzyskał jeden mężczyzna.  Natomiast do prac społecznie użytecznych 

w tym roku nie było  chętnych. 

 Do  tej pory  174 osoby zarejestrowały się , w tym 83 kobiety, jako bezrobotne. W ciągu całego roku 

2016 zarejestrowały się  282 osoby  w tym 122 kobiety.  Z prawem do zasiłku, na ten czas,  

zarejestrowanych mamy 10 kobiet  i 6 mężczyzn. Natomiast na koniec grudnia tamtego roku liczba 

wynosiła  20 osób w tym 6 kobiet.  

  Najwięcej bezrobotnych jest  z wykształceniem  gimnazjalnym i poniżej oraz z zasadniczym 

zawodowym, policealnym  i średnim zawodowym i stanowi to 110 osób w tym 56 kobiet. Z 

wykształceniem wyższym bez pracy jest ogółem 29 osób i kobiet z tego stanowią blisko 78%.  Ze 

względu na staż pracy  największą grupę stanowią osoby bez stażu  i  mające za sobą najwyżej parę 

miesięcy pracy i jest to odpowiednio 35 i 45 osób.  Należy przypuszczać, że tę grupę stanowią osoby, 

którym nie udało się uzyskać żadnej oferty lub podejmowały pracę na krótkie okresy np. zastępstwa 

lub w ramach różnych programów pomocowych. Następna grupa to osoby ze stażem pracy do pięciu 

lat i jest to 37 osób.  Ze względu na wiek to największa grupa  ogółem 53 osoby  w przedziale od 25 

do 34 roku życia.  Natomiast uwzględniając  okres pozostawania bez pracy  to grupa od roku do 

dwóch lat i są to 34 osoby a powyżej dwóch lat grupę tę stanowią 42 osoby.  

 


