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OTWARTE ONTARIO

Tworzenie Miejsc Pracy i Rozwój

Mowa Tronowa 2010 rozpoczęła 5-letni plan Otwarcia Ontario dla
nowych miejsc pracy i dalszego rozwoju ekonomicznego. Budżet
2010 wyznacza kurs polityki rządu prowadzącej do prężnej
gospodarki w Ontario poprzez:
5

Wzrost liczby miejsc dla studentów w Ontaryjskich
uniwersytetach i szkołach półwyższych (colleges)

5

Promocję rozwoju północnych regionów prowincji

5

Inwestowanie w infrastrukturę, białą energię, całodniową
naukę oraz opiekę nad dziećmi

5

Odpowiedzialne zarządzanie środkami publicznymi.

Ontario Otwarte na Oświatę
Otwarte Ontario to tworzenie nowych miejsc pracy poprzez
inwestycje w szkoły, uniwersytety, szkoły półwyższe i zawodowe.
Plan przewiduje osiągnięcie 70-procentowej stopy liczby studentów
w szkolnictwie pomaturalnym.
5

Całodniowa Nauka w Szkole
Możliwość całodniowej nauki dla dzieci w wieku 4 i 5 lat w ramach
Otwartego Ontario sprawi, że Ontario będzie pierwszą tego typu
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jurysdykcją w Ameryce Płn.
5

Całodniową naukę rozpocznie we wrześniu br. około 35 tys.
dzieci w 600 szkołach.

Inwestujemy w Opiekę nad Dziećmi
Rząd Ontario wypełni lukę finansową pozostawioną przez rząd
federalny, inwestując $63.5 mln rocznie w opiekę nad dziećmi.
Skorzysta z niej na stałe:
5

około 8.5 tys. dzieci w Ontario oraz

5

tysiąc wychowawców dla dzieci
w wieku przedszkolnym,
którzy utrzymają
swoją pracę

Sfinansowanie 20 tys. nowych miejsc dla studentów
wyższych uczelni od września br.

5 Każdy chętny i kwalifikujący się mieszkaniec Ontario
będzie miał zapewnione miejsce na wyższej uczelni.
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Podatki, Tworzenie Miejsc Pracy i Rozwój

Miejsca Pracy w “Zielonej” Gospodarce

Ontaryjski rząd rozpoczął największą od lat reformę systemu

Dzięki Ustawie o Zielonej Energii 2009 powstanie 50 tys. nowych

podatkowego. Jej celem jest stworzenie nowych miejsc pracy i

miejsc pracy w ciągu 3 lat.

przyciągnięcie inwestycji.
Otwarte Ontario proponuje nową strategię zarządzania i ochrony
Rząd Ontario obniżył w bieżącym roku podatki i pracuje nad

zasobów wodnych i tworzenia miejsc pracy.

wprowadzeniem Zharmonizowanego Podatku od Sprzedaży
(HST).
5

Wynagrodzenie

zawodowego dla wspólnot indiańskich i pozostałych mieszkańców

Aby zapewnić sprawne zarządzanie środkami finansowymi i

Półn. Ontario, co pozwoli im skorzystać z nowych miejsc pracy w

odprowadzenie $750 mln do sektoru usług publicznych typu szkoły

regionie tzw. Ognistego Pierścienia (Ring of Fire).

czy szpitale do 2011–12:

5

Rolą Koordynatora Programu Ring of Fire, we współpracy z

5

zamrożone na okres 3 lat, co stanowi przedłużenie obecnego

ekonomicznego rozkwitu tego regionu.

okresu o 2 lata
5

Publicznym oraz w Ontaryjskich Usługach Publicznych

miejsc pracy, co przyciągnie inwestycje rzędu $47 mld i

Jest to dodatek do stałej ulgi od sprzedaży i nieruchomości

przyczyni się do podwyżki dochodów do ok. 8.8%.

przysługującej wszystkim mieszkańcom Ontario.

będzie zamrożona na okres 2 lat
5

Rząd przeznaczył kwotę $300 dolarów dla osób
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5

Otwarte Ontario - Strategia Promocji Północy

przedstawicielami związków zawodowych umowy na co

Plan przewiduje zainwestowanie około $150 mln rocznie w ciągu 3

najmniej 2 lata

5

Rekordowe inwestycje na drogi, mosty, komunikację miejską,
szkoły, szpitale oraz inne objekty w ciągu kolejnych 2 lat pozwolą
stworzyć i utrzymać w naszej prowincji ponad 300 tys. miejsc

Przy ponownym negocjowaniu umów zbiorowych, rząd
będzie starał się wynegocjować z agencjami rządowymi oraz

lat celem:

Krótkoterminowe Inwestycje w Infrastrukturę

Obecne umowy zbiorowe pracowników związkowych będą
honorowane

przystosowania się do podatku HST.
Podatek od dochodu został obniżony dla 93% podatników.

Struktura wynagrodzenia pracowników nie należących do
związków zawodowych w rozszerzonym Sektorze

indywidualnych i $200 dla rodzin rocznie w ramach opłat za prąd.

indywidualnych oraz $1 tys. dla rodzin w okresie

5

Pensje Członków do Parlamentu Prowincyjnego (MPP) będą

innymi pracownikami rządu, będzie praca na rzecz

Plan przewiduje ulgi podatkowe dla Płn. Ontario do $130 dla osób

Dzięki istniejącym i nowym rozwiązaniom podatkowym w
ciągu kolejnych 10 lat powstanie blisko 600 tys. nowych

5

Rząd przeznaczy $45 mln w ciągu 3 lat na program szkolenia

5

Plan fiskalny nie przewiduje nakładów na przyrostowe
podwyżki wynagrodzeń w przyszłych umowach zbiorowych.

Obniżenia opłat za energię elektryczną o prawie 25% dla
dużych użytkowników przemysłowych

5

Utrzymania i utworzenia nowych miejsc pracy.

pracy.

Odpowiedzialne Zarządzanie
Plan Fiskalny
Rząd planuje obniżenie deficytu o połowę w okresie 5 lat i całkowite

ontario.ca/infrastructure

wyeliminowanie go w przeciągu 8 lat.
Wewnętrzne wydatki administracyjne zostaną zamrożone poniżej lub
na poziomie roku 2010-11.
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