
Uchwała nr 243/XLVI/06
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie dofinansowania przejazdów  mieszkańców Gminy Miasta Gostynina do miejsca 
zatrudnienia w firmie FAST SERVICE w Teresinie, gm. Sochaczew, 

 na trasie Gostynin – Teresin - Gostynin

Na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 15 pkt 5 i 6, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 
i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się miesięczną kwotę ryczałtową, przeznaczoną na dofinansowanie przewozu mieszkańców 
Gostynina, zatrudnionych w firmie FAST SERVICE Andrzej Kowalski Agencja Pracy Tymczasowej 
z  siedzibą w Sochaczewie,  do miejsca zatrudnienia  w Teresinie  oraz z  miejsca zatrudnienia  do 
Gostynina, na 3.500,00 złotych.

§ 2
Okres dofinansowania ustala się na 6 miesięcy, poczynając od miesiąca sierpnia 2006 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2006 r.

§ 4
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Kierownikowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Gostyninie.

   Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder



UZASADNIENIE

Ustawa  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  593  ze 
zm.)nakłada  na  gminę  obowiązek  podejmowania  działań  z  zakresu  pomocy  społecznej, 
wynikających           z rozeznanych potrzeb gminy (art. 17 ust. 2 pkt 4). Zadania te mają zmierzać do 
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, znajdujących się w szczególnej sytuacji, wymagającej 
pomocy               i interwencji, w tym zagrożonych bezrobociem (art. 3 ust. 2).

Firma FAST SERVICE z/s w Sochaczewie od miesiąca sierpnia br. zapewnia zatrudnienie 
dla  kilkudziesięciu  osób  pochodzących  z  terenu  Gostynina.  Miejscem  świadczenia  pracy  jest 
Teresin, oddalony znacznie od miejsca zamieszkania pracowników. Ponoszone przez nich wysokie 
koszty  dojazdów  do  miejsca  pracy  powodowały  znaczne  zaniżenie  realnie  otrzymywanych 
dochodów, co uszczuplało wydatki konieczne na utrzymanie rodziny.

Gmina w ramach zadań własnych, określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  przewidujących  pomoc  najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom, a jednocześnie wspomagających rozwój i aktywizację Gminy Miasta 
Gostynina, postanowiła wesprzeć osoby zatrudnione w FAST SERVICE w postaci dofinansowania 
przejazdów,  co  pozwoli  na  utrzymanie  pozyskanych  miejsc  pracy  i  aktywizację  mieszkańców 
Miasta Gostynina.
   


