Działalność Gminnego Centrum Informacji w 2009 roku

W Urzędzie gminy Repki funkcjonuje Gminne Centrum Informacji, które przyjmuje
interesantów w godzinach pracy urzędu. W określonych dniach w GCI pełni dyŜur
przedstawiciel PZU, ODR-U i osoba zajmująca się leśnictwem.. W ten sposób umoŜliwiamy
naszym rolnikom łatwy i szybki dostęp do poszczególnych jednostek.
GCI posiada stanowiska komputerowe i bezpłatny dostęp do Internetu, z którego mogą
korzystać i korzystają mieszkańcy gminy. Znajdują tu dane o ofertach pracy, zawodach,
szkołach i kursach. Mieszkańcy gminy otrzymują równieŜ pomoc przy pisaniu dokumentów
aplikacyjnych. GCI dysponuje adresami urzędów pracy, biur ARiMR, ARR, Ośrodków
Doradztwa Rolniczego i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym oraz
rolnikom.
Gminne Centrum Informacji w Repkach współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w
Sokołowie Podlaskim, Powiatowym Biurem ARiMR w Sokołowie Podlaskim i Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Sokołowie Podlaskim.

GCI oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków. W 2009 roku otrzymało:
•

568 gospodarstw w pozyskiwaniu dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.

•

3 gospodarstwa skorzystały z programu „Zalesianie gruntów rolnych”.

•

3 gospodarstwa złoŜyły wniosek o płatność programu „Modernizacja Gospodarstw
Rolnych”.

•

32 gospodarstw rolnych otrzymało pomoc w uzyskaniu dopłaty z tytułu zuŜytetego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach
pomocy de minis w rolnictwie.

W GCI został przeprowadzony Kurs obsługi komputera z programu „Będę pracować –bo
chcę i potrafię „. Kurs ukończyło 10 kobiet.

Przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostały przeprowadzone kursy i
szkolenia m. in.:
1. Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta, a
uzyskanie dopłat bezpośrednich – Cross Compliance
2. Szkolenie „Zasady Dobrostanu Zwierząt w utrzymaniu bydła mlecznego”.

3. „Technologia uprawy zbóŜ ozimych.
4. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie.
5. Gminne spotkanie informacyjne.
6. Ułatwienie startu młodym rolnikom.
7. Renty strukturalne.
8. Szkolenie „Płatności Bezpośrednie i wymogi wzajemnej zgodności”.
Łącznie w szkoleniach wzięło udział ok.271 osób w tym 121 osób to kurs chemizacyjny.
W GCI wykonujemy usługi ksero, skanowanie i drukowanie. Udostępniamy
formularze wniosków i czasopisma o tematyce rolniczej.
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