
BRZ.OO12.3.5.2015
Protokół Nr 5/2015

ze wspólnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

i Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 29 kwietnia 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1130 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot, powitała wszystkich obecnych, stwierdził, iż jest wymagane

quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Halina Ślifirska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Andrzej Tomczyk- sekretarz powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji

projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Kole.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji

projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówiła dyrektor Halina Ślifirska. Jest możliwość przystąpienia do realizacji projektu

"Młodzież Aktywna" w ramach działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez

pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" POWER. Okres realizacji

projektu 13.01.2015- 30.06.2016. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat

zarejestrowane w PUP w Kole jako bezrobotne.

Przewidziane formy wsparcia w ramach w/w projektu to:

- zadanie 1 - Profil, IPD

- zadanie 2- Poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy

- zadanie 3- bon szkoleniowy dla 10 osób - 49740 zł

- zadanie 4 - staż dla 299 osób - 1 746 160 zł

- zadanie 5 - prace interwencyjne dla 10 osób - 57 600 zł



- zadanie 6 - bon na zasiedlenie dla 20 osób - 100 000 zł

- zadanie 7- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (50 osób) -

1 000000 zł

Koszty projektu w 20 15r. - 2 953 500 zł.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Kole.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Propozycje zmian do Regulaminu

Organizacyjnego polegają na:

- zmiana przepisów ustawy o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997r. na podstawie, której

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki

organizacyjnej;

- zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 201Or. o publicznym transporcie drogowym na powiat

zostały scedowane zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

- zadania dot. prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z ewidencją

i przechowywaniem rzeczy znalezionych.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego jak i Komisja Gospodarcza me wnosiła uwag

domówionych projektów uchwał. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1200

Protokółowała

Malwina Morzycka
(n .j'()~cka.-

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Komisji P ublicznego
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