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BRZ.0012.2. 4.2021

Protokół Nr 24 /2021

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
z dnia 26 kwietnia 202Ir.

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z
członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu
uczestniczyli ponad to:
- Mariola Sobczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Robert Jokiel - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2020r.

2. Podział środków dla jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2020r.
Sprawozdanie z działalności za 2020r. przedstawiła Dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Według

stanu na dzień 31 grudnia 2020r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 1518osoby, z
czego 63,2% (959 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2019 roku liczba

bezrobotnych wzrosła o 235 osób (było 1 283 osób). Do pobierania zasiłku uprawnionych było 277
osób bezrobotnych, co stanowiło 18,2% ogółu bezrobotnych. Według stanu z końca grudnia stopa

bezrobocia wynosiła 4,5 %. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zarejestrowanych zostało
3151 osób, a wyrejestrowano 2916 osób. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji odeszło 1690 osób,

tj. 57,9% wszystkich wyrejestrowanych. Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2020r. przyjął od
pracodawców do realizacji 907 ofert pracy na 907 wolnych miejsc pracy, w tym 24 ofert zostało

zgłoszonych dla osób niepełnosprawnych, ramach wsparcia dla firm i przedsiębiorców, których

dotknęły skutki COVID-19 Urząd realizował wsparcie z Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla firm i
przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej było udzielane od miesiąca kwietnia w sposób
ciągły. Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Kole dysponował kwotę 25.830.000,00 zł. W tym:

- 24.600.000,00 zł. pochodziło z rezerwy Ministra Właściwego ds. Pracy przyznanych dla Powiatu

Kolskiego,
- 750.000,00 zł. środki zaoszczędzone z projektu WRPO w ramach obowiązującego limitu,
- 480.000,00 zł. środki zaoszczędzone z projektu POWER w ramach obowiązującego limitu, Na dzień
31.12.2020r. umorzono pożyczki w ramach art. 15zzd jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/organizacji pozarządowych dla

3.065 mikroprzedsiębiorstw na łączną kwotę 15.154.377,10 zł.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2020r. stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.

Ad 2. Podział środków dla jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że przygotowane zostały
projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom: Babiak,

Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Gminie Koło, Gminie Miejskiej Koło, Kościelec, Olszówka,
Osiek Mały i Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zgodnie z
przyjętym założeniem dotacja celowa w łącznej wysokości 107 000 zł miałaby zostać przeznaczona

dla jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kwota dotacji może zostać
wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z gotowością jednostek do podejmowania

działań operacyjnych i bojowych.

Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekty
uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Nie zgłaszano.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.15

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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