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Zmiany dotyczące dofinansowania przez gminę

Ubieganie się o pomoc

kosztów kształcenia młodocianych pracowników

w formie dofinansowania
do podręczników
szkolnych

W związku ze zmianą od dnia 1 października 2012 r. kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych,
która to zmiana wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 823 z dnia 17 lipca 2012 r.), uprzejmie
informuję, że kryterium to wzrasta do wysokości 456,00 zł na
osobę w rodzinie.
W związku z powyższym, od dnia 1.10.2012 r. do dnia
11.10.2012 r. osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 456,00 zł mogą składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie do podręczników. W przypadku złożenia wniosku w miesiącu październiku, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc wrzesień.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1206) w artykule 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty wprowadzono nowy zapis, który mówi o tym, że od dnia 1.09.2012 r. dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
W związku z powyższym, pracodawcy składający wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zobowiązani są dołączyć do wniosku:
1. oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Jednocześnie prosimy o złożenie:
3. oświadczenia o innej pomocy niż pomoc de minimis.
4. oświadczenia że pracodawca znajduje/bądź nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

W/w drugi są do pobrania na stronie www.wolsztyn.pl

Ewakuacja w Urzędzie Miejskim!
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku / Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r./, w dniu 26 września br. roku
na obiekcie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji załogi z całego budynku połączone z powiatowymi ćwiczeniami taktyczno - bojowymi, w których brały udział jednostki ochrony
przeciwpożarowej powiatu wolsztyńskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz służb współdziałających Policji.

oraz symulacja pożaru w pomieszczeniach znajdujących się na drugim piętrze
i poddaszu UM w Wolsztynie.
W sprawdzianie skuteczności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z innym służbami uczestniczyli: JRG Wolsztyn, OSP Kębłowo, Świętno i Obra
z gminy Wolsztyn oraz OSP Siedlec z gminy Siedlec oraz służby współdziałające
Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Po zakończeniu działań, którymi dowodził st. asp. Tomasz Matysik z JRG w WolsztyTematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na obiekcie użynie dokonano oceny poprawności wykonania poszczególnych elementów, wynikająteczności publicznej z założeniami przeprowadzenia ewakuacji załogi z budynku, podcych z założeń do przećwiczenia przez wszystkie jednostki biorące udział w powiatojęcie działań przez służby ratownicze w celu odnalezienia i udzielenia pomocy trzem
wych ćwiczeniach taktyczno – bojowych.
osobom, które pozostały w obiekcie i miały odcięty dostęp do dróg ewakuacyjnych

