UCHWAŁA NR XVIII/185/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 17grudnia 2008
w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania realizacji wniosków.

Na podstawie § 2 uchwały Nr XXIV/200/05 Rad y Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 28 września 2005r. w sprawie przyjęcia informacji
Burmistrza Miasta na temat „Pomoc socjalna w gminie w latach 2000-2004”
Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim :
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania realizacji wniosków przyjętych
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/200/05 z dnia 28-09-2005r.
„Pomoc socjalna w gminie w latach 2000 - 2004 ” stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do uchwały Nr XVIII/185/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2008

SPRAWOZDANIE
Lp. Zadanie
1. Stwarzanie bezrobotnym warunków do odbywania
staży, przygotowania zawodowego, doskonalenia
swoich umiejętności,
- zapewnienie środków na zorganizowanie
staży, przygotowania zawodowego,
doskonalenia swoich umiejętności,
- rozpropagowanie wśród lokalnych
pracodawców informacji o możliwości
skorzystania z organizowanych staży,
przygotowań zawodowych,
- zapewnienie warunków i stanowisk pracy w
celu odbycia stażu, przygotowania
zawodowego.
2.

3.

4.

5.

Stworzyć centrum informacji w celu zwiększenia
dostępu do informacji i wiadomości.
- możliwość skorzystania z komputera,
- szybkie łączenie internetowe,
- pomoc w przygotowaniu do rozmowy
kwalifikacyjnej
- możliwość skorzystania z wszelkich
materiałów i publikacji informacyjno
szkoleniowych dostępnych w GCI
Zwolnić z opłaty / wpis do rejestru działalności
gospodarczej / osoby długotrwałe bezrobotne
podejmujące własną działalność po raz pierwszy.
- przygotowanie uchwały
Zarezerwować środki w budżecie na 2006r. z
przeznaczeniem na promocję zatrudnienia osób
długotrwale bezrobotnych / prace społecznie
użyteczne / zgodnie z Ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz U.z
2004r. Nr 99 poz.1001 z późn. zm./
Umożliwić bezrobotnym bez prawa do zasiłku

Realizator

Termin

PUP
UM

zadanie
ciągłe

Lokalni
pracodawcy

MGOK

do końca
X/2005

stanowisko
OśRiEG

do końca
X/2005

UM
MGOPS

I/2006

PUP Golub

zadanie

6.

zgłaszanie gotowości do pracy w Kowalewie
Pom.
- udostępnienie pomieszczeń
Bezpłatna pomoc prawna dla osób bezrobotnych i
korzystających z pomocy społecznej.

Dobrzyń
UM

ciągłe

PUP

zadanie
ciągłe

Ad.1 Stwarzanie bezrobotnym warunków do odbywania staży,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim wraz z podległymi jednostkami podejmował
stosowne działania w celu łagodzenia skutków bezrobocia. Realizacja zaplanowanych działań
uzależniona była od wielkości środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędy
Pracy w Golubiu - Dobrzyniu.
Poniższy materiał przedstawia ilość zawieranych umów w ramach przygotowania
zawodowego i staży.
a) Liczba osób z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie skierowanych na staż i
przygotowanie zawodowe w latach 2005 - 2007
Lp.
1.
2.
3.

Rok

Staż
2005
2006
2007

80
50
62

Przygotowanie zawodowe
92
59
49

b) Informacje na temat staży, przygotowania zawodowego znajdują się na stronie PUP w
Golubiu Dobrzyniu www.golub.wup.torun.pl , wydawane są ulotki informacyjne , podczas
wizyt i rozmów informowani są również pracodawcy.
c) Wnioski na staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy składane przez
pracodawców mogą zawierać wskazania dotyczące konkretnego kandydata, który ma być
skierowany do danej formy aktywizacji, bądź mogą takiego wskazania nie zawierać i
wówczas nabór jest prowadzony przez pośrednictwo pracy.
d) Skierowanie na staż mogą uzyskać osoby bezrobotne do 25 roku życia ( nie posiadające
doświadczenia ) oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. Do udziału w
przygotowaniu zawodowym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, mogą zostać
skierowane osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale
bezrobotne, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej
50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez
wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni).

Ad.2 Stworzyć centrum informacji w celu zwiększenia dostępu do

informacji i wiadomości.
Gminne Centrum Informacji p.n. „Drogowskaz” zostało utworzone w 2005r. w M-GOK
w Kowalewie Pom. GCI świadczy wszechstronne, bezpłatne i ogólnodostępne usługi dla osób
poszukujących pracy, uczącej się młodzieży, poprzez współprace ze wszystkimi instytucjami,
organizacjami społecznymi działającymi na rzecz lokalnej społeczności. Centrum jest czynne
6 dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku po 12 godzin, w soboty 6 godzin. Do dyspozycji
zainteresowanych dostępne jest 5 stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu.
Pracownicy M-GOK służą interesantom pomocą w pisaniu CV, podań oraz listów
motywacyjnych. Wszelkich informacji o GCI można szukać na stronie internetowej:
http: /www.kowalewo.infocentrum.com.pl
Dla Gminnego Centrum Informacji opracowano plakat informacyjny i ulotki, które są
rozpowszechnione wśród beneficjantów. Ulotki te znajdują się stale w siedzibie GCI,
są także rozpowszechniane w jednostkach użyteczności publicznej m.in. : PUP w Golubiu Dobrzyniu, Urzędzie Miasta, MGOPS.
Działania Gminnego Centrum Informacji są ukierunkowane na :
•

umiejętność korzystania z internetu oraz wysyłanie faksów, drukowanie skanowanie i
kserowanie
• redagowanie pism (CV, listu motywacyjnego, podanie o pracę)
• pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
• organizacje szkoleń i warsztatów w ramach „Klubu Pracy”
• współprace z pracodawcami w celu zbierania ofert pracy oraz poszukiwania
pracowników
• organizowanie giełd pracy
• zbieranie materiałów i publikacji informacyjno szkoleniowych
• udostępnianie aktualnych przepisów prawa pracy i pomoc prawną
• organizację szkoleń dla rozpoczynających działalność gospodarczą w tym
pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji
• pomoc w organizowaniu staży absolwenckich i innych form zatrudnienia we
współpracy z PUP w Golubiu - Dobrzyniu
• doradztwo zawodowe dla młodzieży w gimnazjum i Zespole Szkół Zawodowych przy
ścisłej współpracy OHP w Toruniu
• pomoc w organizacji zgłaszania gotowości przez bezrobotnych z terenu Miasta i
Gminy Kowalewo w M-GOK ( we współpracy z PUP )
• pomoc dla osób niepełnosprawnych przy harmonijnej współpracy z WTZ w
Kowalewie Pom.
W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Skarbowym i ZUS w celu
udzielania informacji dla prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą.
Należy stwierdzić, że GCI stało się ośrodkiem propagowania samodzielności, aktywności
i odpowiedzialności oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

Ad.3 Zwolnić z opłaty
/ wpis
do
rejestru
działalności
gospodarczej/osoby długotrwale bezrobotne podejmujące własną
odpowiedzialność po raz pierwszy.
W dniu 26 października 2005. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim przyjęła uchwałę
nr XXVI/212/05 zwalniającą osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą po raz
pierwszy z opłaty za zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006r. Uchwała ta została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 122 poz. 2081 z dnia
16.10.2005r. Z możliwości, które dała powyższa uchwała w roku 2006 skorzystały 54
osoby, a w roku 2007 - 42 osoby.

Ad.4 Zarezerwować środki w budżecie na 2006 r. z przeznaczeniem
na promocję zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych / prace
społecznie użyteczne / zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy / Dz U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 z póź. zm. /
Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( weszła w życie 1
listopada 2005 roku ). Prace takie mogą wykonywać bezrobotni, dla których upłynął już
czas pobierania zasiłku bądź też go nie nabyły, w miejscu zamieszkania lub pobytu w
wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 zł za godzinę.
Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac - co oznacza, iż
osoba bezrobotna może cały rok ( i dłużej ) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy
czym zachowuje status osoby bezrobotnej jednakże objęta jest ubezpieczeniem
zdrowotnym ( z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem
wypadkowym. Za wykonywaną pracę bezrobotnemu przysługuje świadczenie pieniężne,
którego wysokość kształtowała się następująco:
Lata

Wysokość Kwota Refundacji ze
świadczenia PSU
strony PUP
6,00 zł
3,50 zł

Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008

6,30 zł
6,50 zł

3,70 zł
3,70 zł

Środki własne
2,50 zł
2,60 zł
2,80 zł

Wysokość środków przeznaczonych na promocję zatrudnienia osób długotrwale
bezrobotnych na przełomie omawianego okresu oraz ilość osób zatrudnionych w ramach
PSU przestawia poniższa tabela
Lata

Wysokość
środków

Refundacja ze strony
PUP

Środki własne

Ilość
osób
zatrudnionych

Rok 2006

126.673,60

83.127,30

43.546,30

95

Rok 2007

126.530,78

115.566,26

67.685,75

130

Rok 2008

130.436,54

44.978,24

90

56.458,30
bez refundacji za m-c
VII-VIII/ 08
ok. 29.000 zł łącznie

Wprowadzenie prac społecznie użytecznych miało na celu, oprócz zapewnienia osobom
bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia i wsparcia
działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości
wykonywania przez nich pracy „ na czarno”. Zwiększenie tej formy wsparcia powinno
spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej
potrzebujących. Stosowana jest zasada, że odmowa pracy na rzecz gminy wiąże się z odmową
udzielania pewnych rodzajów wsparcia. Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny
odmówiła przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje
pozbawiona statusu bezrobotnego oraz możliwości korzystania z pomocy społecznej na okres
90 dni.

Ad.5 Umożliwienie bezrobotnym bez prawa do pobierania zasiłku
potwierdzania gotowości do podjęcia pracy w Kowalewie Pomorskim.
W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził wśród osób bezrobotnych, bez prawa do
zasiłku mieszkańców miasta Kowalewo Pomorskie oraz wszystkich bezrobotnych z terenów
wiejskich, ankietę mającą na celu ustalenie ich oczekiwań dotyczących miejsca potwierdzania
gotowości do podjęcia pracy. W wyniku przeprowadzonego sondażu mieszkańcy miasta i
gminy Kowalewo Pomorskie wyrazili chęć potwierdzania gotowości do podjęcia pracy w
Kowalewie Pomorskim. Od 2005 roku mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
potwierdzają gotowość do podjęcia pracy w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
Dodatkowo od lutego 2006 roku podjęliśmy decyzję o potwierdzeniu gotowości do podjęcia
pracy przez osoby nie posiadające prawa do zasiłku nie raz na miesiąc, a raz na trzy miesiące.

Ad. 6 Bezpłatna pomoc prawna dla osób bezrobotnych i korzystających z
pomocy społecznej.
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą bezpłatnie korzystać z pomocy prawnej w
godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu Dobrzyniu w zakresie stosowania
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy.

