
zobowiązana była do zabezpieczenia w budżecie lrwo$ przypadającej na realizację własnego

zadania,

Celem projektu jest zmniejszenie oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat

oraz poprawa dostępności i jakości transportu publicznego na terenie Gminy Stalowa Wola i jej

obszaru funkcjonalnego, Badanie przeprowadzone wśród użytkowników komunikacji miejskiej

wykazało, iż obecna infrastruktura komunikacyjna nie zaspokaja w pełni potrzeb użytkowników.

Stan techniczny autobusów, ich awaryjność, brak przystosowania zwłaszcza do potrzeb osób

starszych i niepełnosprawnych, emitowanie znacznej ilości zanieczyszczeń do środowiska to

zasadnicze problemy zvńązane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Stalowej Woli.

Ztrzydziestu dwóch autobusów jakie posiada MZK sp, z o.o. wybrano dziewiętnaście, które ze

względu na swój stan techniczny oraz wiek [średnia 20,26lat) wymagają wymiany. Zakupione

w ramach projektu autobusywrazzinfrastrukturą towarzysząca będą w pełni przystosowane do

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz znacznie poprawią jakość świadczonych usług

w zakresie transportu publicznego.

MOF StalowaWola otrzymał największe dofinansowanie wwojewództwie podkarpackim.

Lp, Gmina
całkowita
wartość
zadania

Dofinansowanie
wkład własnv

wtym VAT

1,, stalowa wola 48 153 254,52 34 01,41,33,40 1,41,39 121,,12 B 1,36 626,95

2. Pysznica 61,1,753,72 520 160,65 91793,07 0,00

3. Za|eszany 537 0,J,7,00 456 464,43 B0 552,57 0,00

4. Nisko 3 265 829,27 1B37 009,79 1,42B B19,4B 1104 641,26

Ad,7 ,,Ile osób zostało zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

w Urzędzie Miasta oraz podległych Prezydentowi Miasta insĘtuciach od początku Pana

kadencii i iaki jest miesięczny koszt związany zwmwzrostem zatrudnienia?"

W okresie od28 listopada 2014 roku do dnia 31 maja 2017 roku zatrudnionych zostało łącznie

66 osób są to umowy o pracę na pełny etat, umowy o pracę na czas określony, umowy o pracę

w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, umowy zastępstwa. Ponadto

wtym okresie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 65 osób zatrudniono na

umowy terminowe w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. W /* zatrudnienia

miały związek z koniecznością realizacji nowych zadań nałożonych na Gminy oraz koniecznością

zapewnienia właściwej realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych

realizowany ch przez Gminę.

Średni miesięczny koszt zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z pochodnymi

w wfw okresie, v,rykazany w poszczególnych latach, pomniejszony o refundację części kosztów

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego

Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych wyniósł:

2015 r. - SS 245,63 zł. (w tym średnia miesięczna refundacja z PUP w kwocie: 1,4 723,27 zł,)

2016 r, - t46 4Bt,44zł. (w tym średnia miesięczna refundacja z PUP w kwocie: 36 680,03 zł.)

2017 r, - |97 682,17 zł (w tym średnia miesięczna refundacja z PUP w kwocie: 3197B,4B zł.)


