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Uchwała Nr  XXXIV/213/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia  25 lutego 2009 roku

w sprawie   przywrócenia  funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Korfantowie -dawnej Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

		Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 62 poz. 1568;
 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; 
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

1. Rada Miejska wnioskuje o przywrócenie funkcjonowania  Centrum Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w Korfantowie -dawnej Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik  nr 1 do  niniejszej uchwały. 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
								         Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów


							    Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr  XXXIV/213/09
					     Rady Miejskiej  w Korfantowie
		                                            z dnia  25 lutego 2009 roku 


Uzasadnienie

W związku z dokonaną w dniu 31 grudnia 2008  roku  likwidacją Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Korfantowie, my Radni Rady Miejskiej w Korfantowie w imieniu naszych mieszkańców zwracamy się z prośbą o przywrócenie funkcjonowania punktu obsługi bezrobotnych w Gminie Korfantów. 
Przypominamy, że zgodnie z prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy statystykami dotyczącymi struktury bezrobocia od miesiąca października 2008 roku,  kiedy to decyzja o likwidacji tego punktu została podjęta do końca stycznia 2009 roku bezrobocie w Gminie Korfantów wzrosło z liczby 303 osób zarejestrowanych do 456 osób pozbawionych pracy co stanowi 51 %  i jest  tendencją rosnąca, na którą wpływ ma pogłębiający się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy  i naszym zdaniem jest to wystarczająca przesłanka przemawiająca za  przywróceniem zlikwidowanej filii urzędu pracy.
  Ponadto, osoby bezrobotne  często pozbawione są środków finansowych, a niejednokrotnie  zmuszone są do ich zracjonalizowanego wydatkowania, 
a koszt związany z dojazdem raz w miesiącu tylko w celu podpisania gotowości do podjęcia pracy,  z najodleglejszych miejscowości Gminy  Korfantów do Nysy środkami komunikacji  zbiorowej stanowi wydatek często przekraczający nawet 25 złotych, a dodatkowo wyjazd w tym celu  do Nysy jest znacznie utrudniony z powodu braku połączeń komunikacyjnych pomiędzy Nysą, 
a  niektórymi miejscowościami gminy, co powoduje dodatkowe  trudności.  
Przypominamy, że  do grudnia 2008 roku bezrobotni z naszej gminy mieli ułatwiony dostęp do rejestracji, comiesięcznego podpisywania gotowości do podjęcia pracy, korzystania z bazy ofert pracy  znajdującej się w Internecie , czytania aktualnych ogłoszeń o  wolnych miejscach pracy w   filii placówki. Dodatkowo, pracodawcy z terenu Gminy Korfantów zatrudniając bezrobotnych, czy to w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, robót społecznie – użytecznych  mieli w znaczny sposób ułatwiony dostęp do weryfikowania osób pod względem spełnianych wymogów wskazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, co powodowało, że chętnie korzystali z tego typu usług. Współpraca ta skutkowała dużym zainteresowaniem spowodowanym przede wszystkim łatwym dostępem do takich form aktywizacji społecznej, a w konsekwencji zatrudniania najlepszych. Już w tej chwili spotykamy się z krytycznym odzewem nie tylko samych bezrobotnych, ale przede wszystkim pracodawców działających na terenie gminy potępiających działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Informujemy ponadto, że siedziba zlikwidowanej filii została wyremontowana i w pełni wyposażona dzięki  naszej przychylności, także wszystkie koszty utrzymania były przez nas ponoszone do  końca grudnia 2008 roku  i skłonni jesteśmy dalej je wydatkować, gdyż pomieszczenia te nadal czekają na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy gotowych do obsługi naszych mieszkańców. 
My jako Rada Miejska w Korfantowie, uważamy że ze względu na przesłanki w/w, a zwłaszcza takie, że instytucja pośrednicząca 
 i działająca na rzecz bezrobotnych powinna być jak najbliżej mieszkańców naszej gminy,  postulujemy o przywrócenie zlikwidowanej filii Urzędu Pracy w Korfantowie. 
                                                          Przewodniczący:                                                                             					         /-/ Jan Oleksów

