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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Ostrzeszów,
dnia 20 września 2010 roku
AB – l. rej. 437/2010

Obwieszczenie

Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Starosta Ostrzeszowski działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego /
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zmianami / oraz art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych / Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
1194, z późn.zm. / zawiadamia, że na wniosek

Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia
2010 roku / l.dz. wpływu 7030 / zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej w zakresie „ budowy III
etapu ulicy Jana Pawła II – ulica Cicha ”, teren
miasta Ostrzeszów.
Dokumentacja związana z w/w sprawą jest
do wglądu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie /
I p. biuro nr 30 /.
Zgodnie z art. 73 ust.1 kpa organ jest obowiązany umożliwić stronom przeglądanie
akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek
i odpisów.

13.10.2010

Przedmiotowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 49 kpa oraz
w po-wiązaniu z art. 11d ust.5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych / Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
1194, z późniejszymi zmianami / jest obwieszczeniem, które będzie zamieszczone na łamach
czasopisma lokalnego , na urzędowej tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie i Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz
na stronach internetowych tych urzędów.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia
publicznego ogłoszenia.

Podsumowanie kadencji
Dobiega końca III kadencja samorządu powiatowego. W kolejnych numerach prezentujemy czytelnikom podsumowanie mijających czterech lat w najważniejszych sferach działalności Powiatu, mianowicie oświaty, pomocy społecznej,
przeciwdziałania bezrobociu, ochrony zdrowia, pozyskiwania środków unijnych oraz drogownictwa. Dziś przedstawiamy najważniejsze dokonania w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu

Instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP:
- od 2007r. PUP zaktywizował 3 154 osób,
wydatkując na ten cel niemal 25 mln złotych,
z czego prawie 70% stanowiły środki pozyskane przez Urząd Pracy z Funduszy Unijnych
i środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.

Radykalne zmiany na rynku pracy
Na przestrzeni ostatnich czterech lat sytuacja na rynku pracy uległa diametralnej zmianie. Do pierwszej połowy 2008r. poziom bezrobocia systematycznie malał, natomiast w III
kwartale 2008r. wraz z pierwszymi informacjami o kryzysie finansowym w USA i Europie
Zachodniej pogorszeniu uległa również sytuacja na rynku pracy.
Efektem pogorszenia sytuacji gospodarczej
był znaczny spadek zatrudnienia oraz zwolnienia pracowników. Na terenie powiatu ostrzeszowskiego szczególny wpływ na wzrost
poziomu bezrobocia miały przede wszystkim
zwolnienia grupowe w Firmie Leoni Autokabel
Sp. z o.o.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy podjęli

Inwestycje w kadrę pracowniczą, w funkcjonalność i estetykę urzędu

- na świadczenia dla osób bezrobotnych
oraz aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze środków Funduszu Pracy, środków
PFRON oraz środków unijnych PUP wydatkował
31 677 675,01 zł.

szereg dodatkowych działań mających na
celu zniwelowanie efektów destabilizacji, jaka
zapanowała na rynku pracy.
Na realizację zadań z zakresu aktywizacji
lokalnego rynku pracy PUP pozyskuje dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej oraz środki unijne
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, dzięki którym można
zaoferować bezrobotnym i pracodawcom
więcej propozycji aktywizacji zawodowej.
W chwili obecnej zaczynają być już widoczne
efekty tych działań w postaci systematycznego spadku liczby osób bezrobotnych oraz
wzrostem liczby nowych miejsc pracy.

- Dzięki realizacji 2 projektów: „Profesjonalne kwalifikacje” oraz „Profesjonalny Urząd
Pracy” współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, możliwe było dostosowanie
struktury zatrudnienia do standardów usług
rynku pracy jak również podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników urzędu.
- na wyposażenie biur, remonty oraz
poprawę warunków pracy wydano 197426,24
zł, z czego 136982,30 zł pochodziło ze środków samorządu powiatowego, natomiast
60443,94zł. z Funduszu Pracy,
- w celu usprawnienia obsługi klientów
utworzono Punkt Informacyjny którego całkowity koszt wyniósł 41191,97 zł.
- wyposażono biura w nowe meble,

położono panele podłogowe, zainstalowano
rolety okienne, wymieniono centralę telefoniczną łącznie za kwotę 99120.61 zł,
- przestarzałą instalacją elektryczną
wymieniono na nową,
- wykonano konieczne prace malarskie
(45846,96 zł),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dokumentacji znajdującej się w Urzędzie
Pracy wymieniono drzwi na antywłamaniowe
(11266,70zł),
- trwa wdrażanie wyspecjalizowanych
komórek organizacyjnych: Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Lokalnego Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego. Celem ich
utworzenia jest wzmocnienie działań aktywi-

zujących osoby bezrobotne oraz poprawienie
funkcjonalności i zwiększenie zasięgu działania PUP.
Prognozy dotyczące sytuacji na rynku
pracy na przyszłe lata bywają optymistyczne
- jedne mniej, drugie bardziej, jednakże nie
patrząc na przewidywania i szacunki My ze
swojej strony możemy zobowiązać się do
jeszcze większej pracy i wysiłku, aby spełnić
oczekiwania naszych klientów – zapewnia
Dyrektor PUP Maria Sabatowska.

Wykorzystanie środków unijnych

Od roku 2004 PUP stara się wykorzystywać
możliwości jakie stworzyło przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej, czego efektem jest opracowanie i zrealizowanie kilkunastu projektów.
Rok 2007:
- 5 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich
- 2 projekty finansowane z rezerwy MPiPS.
Rok 2008:
- 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
- 3 projekty z rezerwy MPiPS.
Jednocześnie realizowano wojewódzki program „Rowy”.
Rok 2009:
- 2projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
- 4projekty z rezerwy MPiPS.
- kontynuacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rok 2010:
- 2 projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2 projekty z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- projekt w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, skierowany
do byłych pracowników Firmy Leoni Autokabel
Polska Sp. z o.o.
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiło aktywizację zawodową osób
bezrobotnych. Najwięcej osób, bo 35% spośród
wszystkich zaktywizowanych w ostatnich 4
latach skorzystało ze staży zawodowych. Niemal 25% staży zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Innymi cieszącymi się zainteresowaniem
formami wsparcia były jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
szkolenia zawodowe. Z dotacji skorzystało 598
osób (w tym 231 os. dzięki środkom z EFS),
natomiast 508 osób mogło nabyć nowe umiejętności bądź dostosować swoje kwalifikacje do
potrzeb rynku dzięki szkoleniom zawodowym.
Koszty szkoleń ponad połowy uczestników
szkoleń zawodowych (59%) finansowano ze
środków z Unii Europejskiej.

Usługi rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
• Pośrednictwo pracy.
Od roku 2007 do końca lipca 2010
zgłoszono 6917 oferty pracy, które
w większości pochodziły z terenu miasta i gminy Ostrzeszów. Pośrednicy
pracy w celu utrzymania i nawiązania
kontaktów z lokalnymi pracodawcami
przeprowadzono łącznie 438 wizyt,
dzięki którym pozyskano 1137 ofert
wolnych miejsc pracy. W tym okresie
pracę podjęło 6311 osób.
• Poradnictwo zawodowe
- W latach 2007-2010 poradnictwem indywidualnym oraz grupowym

objęto 4575 osób.
- W wyniku porad zawodowych
pracę podjęło 1223 osób; 1676 osób
skierowanych zostało m.in. na staże
i szkolenia zawodowe.
Ponadto doradcy zawodowi świadczyli usługi w zakresie informacji
zawodowej skierowanej do młodzieży
szkolnej.
Każdego roku w ramach programu
„Bądź lepszy na starcie” organizowane
są spotkania z uczniami szkół na terenie
powiatu ostrzeszowskiego, w trakcie
których przedstawiana jest sytuacja na

rynku pracy, wskazywane są zawody
deficytowe i nadwyżkowe na lokalnym rynku oraz udzielana jest pomoc
w wyborze ścieżki kariery.
• Klub Pracy
Klub Pracy jest miejscem, w którym
odbywają się zajęcia dla osób bezrobotnych w celu nabycia umiejętności
zdobywania zatrudnienia. W Klubie
prowadzone są Warsztaty Aktywnego
Poszukiwania Pracy oraz zajęcia aktywizujące. Klub Pracy utworzony został
w 2008r.; z jego usług skorzystało 251
osób.

