
Uchwała nr  XXI / 292 / 2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 listopada 2004r. 

 

w sprawie: bezrobocia i stanu bezpieczeństwa w Gminie Pawłowice
 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym
( tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r.z późn. zmianami ), po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

 

Rada Gminy Pawłowice

uchwala
 

§ 1
 

1.       Przyjąć złożone informacje  dotyczące:

a)       bezrobocia

b)       sposobów przeciwdziałania  temu zjawisku, a w szczególności  działań podjętych przez
gminę tj. 

-          prowadzenia na terenie  gminy punktu  potwierdzania gotowości  do podjęcia
pracy,

-          podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń  o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej  przez bezrobotnych i absolwentów,

2.       Kontynuować  współpracę  z  instytucjami  i  jednostkami,  które  w  swych  zadaniach  mają
przeciwdziałanie bezrobociu.

3.       Utworzyć Gminne Centrum Informacji  w celu udzielania bezrobotnym  pomocy:

a)       w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej,

b)       w uzyskaniu pożyczek , poręczeń,

c)       w zakresie opinii prawnej.

4.       Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod działalność gospodarczą  dla
podmiotów  prowadzących działalnośc na terenie gminy na poziomie niższym  niż określone przez
Ministra Finansów w celu stworzenia warunków  do rozwoju przedsiębiorczości.

 

§ 2
 

1. Przyjąć  złożone informacje  dotyczące: 

a)   stanu bezpieczeństwa publicznego,

b)   stanu bezpieczeństwa pożarowego.

2. W zakresie bezpieczeństwa  publicznego i pożarowego  kontynuować współpracę : 

a)   z instytucjami i jednostkami , które w swych zadaniach  mają utrzymanie  bezpieczeństwa i
porządku publicznego  oraz bezpieczeństwa pożarowego,

b)   z sąsiednimi gminami,

c)   ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie.

3. Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego  i  pożarowego  przeznaczać  corocznie  w  budżecie
gminy środki  finansowe na bieżące utrzymanie działalności  bojowej  straży pożarnych i  jednostek
bezpieczeństwa publicznego.

4. Kontynuować monitoring gminnych obiektów publicznych na Osiedlu w Pawłowicach. 



5. Dążyć do poszerzenia  zakresu monitoringu  terenu Osiedla  o budynki mieszkalne i  obiekty przy
współfinansowaniu Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. 

 

§ 3
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

 

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


