„Rowy – melioracje szczegółowe 2005”
Program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich
i o wysokim zagroŜeniu bezrobociem
dla województwa wielkopolskiego

Część I. Informacje o projekcie
1. Tytuł projektu
„Rowy

– melioracje szczegółowe 2005”

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenów wiejskich
i o wysokim zagroŜeniu bezrobociem dla województwa wielkopolskiego
2. Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2004r., nr 99, poz. 1001);

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2004r., nr 161, poz. 1683);

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 roku w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
w województwie (Dz. U. z 2004r., nr 224, poz. 2273);

•

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1974, Nr 24
poz. 141 ze zm.);

3. Cele strategiczne i zakładane efekty programu
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu realizował w roku 2003 i 2004 program aktywizacji
zawodowej osób długotrwale bezrobotnych „Rowy”. Realizacja programu w latach ubiegłych
spotkała się z pozytywnym odbiorem, program ten został pozytywnie oceniony przez Sejmik
Województwa

Wielkopolskiego

oraz

Komisję

BudŜetową

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego w latach poprzednich, w związku z czym Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podjął decyzję o jego kontynuacji w 2005 roku w terminie od 4 maja do 31
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października oraz o rozszerzeniu zakresu prac konserwacyjnych w ramach programu o prace
na melioracji szczegółowej w terminie od 1 czerwca do 31 października 2005 r.

Celami strategicznymi wojewódzkiego programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005”
są:
1. Zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia.
W ramach programu zaktywizowane zostaną 72 osoby, dla których pracodawcy, tj.:
Rejonowy Związek Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie, Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Kole, Związek Spółek Wodnych we Wrześni, utworzą stanowiska pracy w
ramach robót publicznych w okresie od 1 czerwca do 31 października 2005 roku. Po
zakończeniu realizacji programu pracodawcy zatrudnią 22 osoby, co stanowi 30,56% ogólnej
liczby zatrudnionych podczas programu.
Program zakłada kompleksowe, zbiorowe działania partnerów lokalnego rynku pracy,
czyli: ww. spółek wodnych z terenu Wielkopolski, powiatowych urzędów pracy oraz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
W ramach programu podjęte zostaną działania na rzecz osób długotrwale
bezrobotnych, zamieszkujących tereny wiejskie i o wysokim zagroŜeniu bezrobociem z terenu
województwa wielkopolskiego, poprzez ich aktywizację zawodową i umoŜliwienie im
powrotu na rynek pracy. Powiaty, w których realizowany będzie program „Rowy – melioracje
szczegółowe”, charakteryzują się szczególnie wysokim odsetkiem osób długotrwale
bezrobotnych, zamieszkałych na wsi (kolski 60%, wrzesiński 54,1%, złotowski 41%).
2. UdraŜnianie i konserwacja urządzeń wodnych.
Dzięki realizacji programu nastąpi poprawa stanu melioracyjnego w powiecie
kolskim, wrzesińskim i złotowskim, poprzez wykonywanie prac związanych z melioracją
szczegółową, czyli konserwacją wałów przeciwpowodziowych i konserwacją kanałów wg
załącznika 1,2 i 3.
Poprzez realizację programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005” zamierza się
zwiększyć zakres konserwacji cieków szczegółowych oraz przywrócić sprawność urządzeń
melioracji szczegółowych, które z uwagi na brak środków finansowych nie były
konserwowane w latach ubiegłych. Wykonanie tych zadań zmniejszy prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi i zapewni prawidłową gospodarkę wodną w zlewniach oraz poprawi
droŜność urządzeń melioracji szczegółowych poprzez zapewnienie z nich odpływu.
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4. WdraŜanie programu:
1. Pracodawcy złoŜą stosowne wnioski do powiatowych urzędów pracy i podpiszą
z nimi odpowiednie umowy w sprawie organizacji robót publicznych.
2. Samorządy powiatowe otrzymają na realizację programu środki pienięŜne pochodzące
z 30% rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji samorządu województwa
wielkopolskiego, zgodnie z planem rzeczowo – finansowym realizacji programu „Rowy –
melioracje szczegółowe 2005” na urządzeniach melioracji szczegółowych w 2005 roku
wg załącznika 1,2 i 3.
3. Związki spółek wodnych biorące udział w programie będą współfinansowały koszty
rzeczowo – finansowe – załącznik 1,2 i 3.

5. Ostateczni beneficjenci programu – grupa ryzyka oraz kryteria i zasady
postępowania przy doborze uczestników
Do uczestnictwa w programie „Rowy – melioracje szczegółowe 2005” zostanie
wybrana grupa 72 osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich z województwa
wielkopolskiego.
Ostatecznego określenia grupy ryzyka dokonają pośrednicy oraz doradcy zawodowi
powiatowych urzędów pracy z terenów województwa wielkopolskiego. Osoby te zostaną
skierowane do prac w ramach robót publicznych w okresie od 1 czerwca do 31 października
2005 roku.

Część II. Harmonogram programu i zakres robót
1. Harmonogram realizacji zadań
Lp.

1

Nazwa i opis zadania

Opracowanie zakresu wykonywania robót przez związki spółek
wodnych.

4

czas

do 6 maja 2005

2

Podpisanie stosownych porozumień z partnerami

do 30 maja

3

Wyznaczenie i skierowanie bezrobotnych z grupy ryzyka do pracy
w ramach robót publicznych w okresie od 1 czerwca do 31
października 2005.

do 30 maja 2005

4

Wykonanie ustalonych zadań z zakresu melioracji podstawowej.

od 1 czerwca do
31 października
2005

5

Monitoring z realizacji programu – co miesiąc przez czas trwania
robót publicznych, przesyłają powiatowe urzędy pracy w Kole,
Wrześni i Złotowie.

do 10 dnia
kalendarzowego
następnego
miesiąca

Część III. BudŜet programu
1. Liczba osób i wydatkowanie środków z 30% rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego wg planu rzeczowo – finansowego związków spółek wodnych
realizacji programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005” na urządzeniach melioracji podstawowych w
2005 roku:

Lp.

Powiat

Liczba zatrudnionych osób
wg powiatów

Łączne środki Funduszu Pracy

1

2

osoby
3

zł
5

1.

kolski

30

149 293,50

2.

wrzesiński

12

59 717,40

3.

złotowski

30

149 293,50

72

358 304,40

Województwo

2. Koszt zatrudnienia 1 osoby (w zł.)
Koszt jednostkowy w programie "Rowy – melioracje szczegółowe"
(w zł)
wynagrodzenie minimalne za
pracę brutto

Koszt na jednego
bezrobotnego w okresie
realizacji programu

849,00

4 245,00

składka na ubezpieczenie
emerytalne

9,76%

82,86

414,30

składka na ubezpieczenie
rentowe

6,50%

55,19

275,95

składka na ubezpieczenie
wypadkowe

0,97%

8,24

41,20

17,23%

995,29

4 976 ,45

Razem:
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Liczba osób objętych
programem

Łączny koszt
zatrudnienia
beneficjentów
programu przez
5 miesięcy

72

358 304,40

Liczba osób
Stopa
zatrudnionych po
ponownego
zakończeniu
zatrudnienia
realizacji programu
(w %)
22

30,56

3. Kalkulacja kosztów realizacji programu
wyszczególnienie

kwota w złotych

Finansowanie ze środków Funduszu Pracy
Finansowanie ze środków związków spółek
wodnych

%

358 304,40

54,72

* 296 491,50

45,28

654 795,90

100,00

Koszt ogółem
* wg załącznika 1,2 i 3.

Część IV. Identyfikacja i wskazanie ról partnerów w projekcie

Partnerzy programu:
1. Związki spółek wodnych:
-

Rejonowy Związek Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie,

-

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole,

-

Związek Spółek Wodnych we Wrześni.

2. Starostowie powiatów.
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
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Program

realizowany

będzie

z

wykorzystaniem

robót

publicznych,

które

organizowane będą przez starostwa powiatowe działające poprzez powiatowe urzędy pracy.
Pracodawcami będą związki spółek wodnych.
Zakres zadań poszczególnych partnerów przedstawia się następująco:
1. Pracodawcy:
–

ustalenie rzeczowo-finansowego zakresu prac melioracyjnych na terenie
powiatów: kolskiego, wrzesińskiego i złotowskiego,

–

zawarcie z bezrobotnymi umów o pracę na czas określony,

–

nadzorowanie wykonywania prac na urządzeniach melioracji szczegółowych
w okresie trwania programu,

–

pokrycie kosztów związanych z :
•

zakupem odzieŜy i obuwia roboczego,

•

zakupem narzędzi i materiałów niezbędnych

do realizacji

przedmiotowego programu,
•

transportem brygad oraz nadzorujących,

•

odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

•

odpisem na Fundusz Pracy,

•

szkoleniem BHP,

•

badań lekarskich.

2. Starostowie powiatów, w imieniu których działają powiatowe urzędy pracy:
–

identyfikacja grupy ryzyka,

–

rekrutacja i selekcja uczestników programu,

–

skierowanie do prac,

–

rozliczenia finansowe z pracodawcami,

–

comiesięczny monitoring i sprawozdawczość z przebiegu realizacji programu
przekazywany przez powiatowe urzędy pracy w Kole, Wrześni i Złotowie do
10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
–

opracowanie wojewódzkiego programu ”Rowy – melioracje szczegółowe
2005” na podstawie otrzymanego od związków spółek wodnych planu robót
konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowej,

–

zabezpieczenie środków z 30% rezerwy Funduszu Pracy pozostającej
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację
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programu wg opracowanego przez związki spółek wodnych „Planu rzeczowo –
finansowego realizacji programu Rowy – melioracje szczegółowe 2005” dla
powiatu kolskiego, wrzesińskiego oraz złotowskiego (refundacja części
kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych powiększona o składki na
ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie skierowania przez
czas trwania programu),
–

przy współudziale powiatowego urzędu pracy w Kole, Wrześni i Złotowie
monitoring realizacji programu oraz ocena końcowa programu po jego
zakończeniu.

Załączniki:
Załącznik 1 – Plan rzeczowo – finansowy realizacji programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005”
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole.
Załącznik 2 – Plan rzeczowo – finansowy realizacji programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005” Związku
Spółek Wodnych we Wrześni.
Załącznik 3 – Plan rzeczowo – finansowy realizacji programu „Rowy – melioracje szczegółowe 2005”
Rejonowego Związku Spółek Wodno - Melioracyjnych w Złotowie.
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