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Protokół Nr 27/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 23 maja 2017 r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak, który

stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

- Mariola Sobczak - p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2016 r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2016 r.

Informację przedstawiła Pani Mariola Sobczak - p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w

Kole. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim

wynosiła 3 304 osoby, z czego 60,6 % (2004 osoby) stanowiły kobiety. W porównaniu do

stanu z końca grudnia 2015 roku liczba bezrobotnych spadła o 982 osoby (było 4 286 osób).

Do pobierania zasiłku uprawnione były 323 osoby bezrobotne, co stanowiło 9,7% ogółu

bezrobotnych.

W 2016 średni miesięczny odpływ bezrobotnych wyniósł 564 osób, natomiast napływ 482

osoby. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zarejestrowano 5790 osób, a

wyrejestrowano 6772 osoby. Na podjęcie pracy wyrejestrowano 3722 osoby. W

analogicznym okresie 2015 roku zarejestrowano 6131 osób, a wyrejestrowano 6790 osób. Na

podjęcie pracy wyrejestrowano 3928 osób.

Zdecydowaną większość bezrobotnych z terenu powiatu kolskiego stanowiły w końcu

grudnia 2016 roku osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Było to 2855 osób

bezrobotnych, czyli 86,4% ogółu. Oprócz tego w ewidencji odnotowano 1060 osób bez

kwalifikacji zawodowych (32,0% spośród 3304 bezrobotnych), 750 osób bez doświadczenia



zawodowego (22,6% ogółu) oraz 210 osób niepełnosprawnych (6,3% ogółu zarejestrowanych

bezrobotnych).

W 2016 roku najliczniejszą grupę wiekową wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby w

wieku 25-34 lata. Było to 979 osób, czyli 29,6% ogółu bezrobotnych. Wśród osób

bezrobotnych dominowały osoby o stażu pracy 1-5 lat, było to 891 osób, czyli 26,9% ogółu

bezrobotnych. Zdecydowanie najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby

pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. Było to 870 osób, czyli 26,3% ogółu

bezro botnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku przyjął od

pracodawców do realizacji 1605 ofert pracy. Największy wzrost ofert pracy w odniesieniu do

2015 roku odnotowano w miesiącach: lutym (81 ofert więcej), kwietniu (82 oferty więcej),

czerwcu i lipcu (41 ofert więcej) oraz w październiku (33 oferty więcej). Wydano ogółem

3467 skierowań do pracy, z czego 827 osób podjęło zatrudnienie, 383 osoby odmówiły

podjęcia pracy, 278 osób z wydanych skierowań nie rozliczyło się.

Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczą zawodów:

- kierowców wszystkich kategorii,

- pracowników budowlanych (murarzy, robotników budowlanych, brukarzy, tynkarzy,

pracowników do wykańczania wnętrz, malarzy budowlanych),

- kucharzy, pracowników restauracji, pracowników gastronomii, pomocy kuchennych,

- pracowników fizycznych,

- operatorów sprzętu ciężkiego,

- sprzedawców,

- stolarzy,

- doradców klienta, przedstawicieli handlowych,

- magazynierów,

- spedytorów,

- pracowników produkcji,

- księgowych.

Ponadto w omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Kole zorganizował 7 giełd pracy

na 163 stanowiska pracy (szwaczki, prasowaczki, stolarze, pracownicy drogowi, elektrycy,

pomocnicy elektryka, pracownik produkcji).

Stosowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

- staż (aktywizacją objęto 276 osób)

- bon stażowy (aktywizacją objęto 6 osób)



- szkolenie (aktywizacją objęto 12 osób)

- bon szkoleniowy (aktywizacją objęto 37 osób)

- prace interwencyjne (aktywizacją objęto 66 osób)

- roboty publiczne (aktywizacją objęto l osobę)

- wyposażenie o doposażenie stanowiska pracy (aktywizacją objęto 50 osób)

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (aktywizacją objęto 58 osób).

PUP w Kole oprócz środków w ramach podstawowego limitu realizował w 2016 roku

również następujące programy:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)" - Młodzież

Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (1)"

Program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014-

2020.

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (II)"

Program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO.

Ponadto w 2016 r. realizowane były programy własne PUP KOŁO finansowane z rezerwy

"Ministra" - na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej.

Uwag i zapytań do Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kole nie było. Członkowie

Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali złożoną Informację. Opinia ta stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że Gmina Miejska Koło jest zainteresowana nabyciem

nieruchomości gruntowej zabudowanej, zwanej "Sejmik" stanowiącej własność Powiatu

Kolskiego, położonej w Kole, przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej nr ewidencyjnym 43 ark.

mapy 31 o pow. 0,3189 ha. Gmina Miejska Koło, chciałaby przeznaczyć przedmiotową

nieruchomość na cele muzealne. Z uwagi na to, że powyższa nieruchomość jest zbędna

Powiatowi Kolskiemu, jej zbycie jest jak najbardziej zasadne.

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Głosów wolnych i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.30

protok1ł'o/"f.' l '{.J
Władytław ~eśkiewicz

Rafał
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