
Uchwała nr 6/2018

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakle nad Notecią z dnia 19 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz ust. 5 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. póz. 1065 z późn. zm.)

oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. póz. 630) oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy

1 Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: DF.I.4021.2.12.2017.DF,, uchwala się,

co następuje:

§ 1. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nakle nad Notecią, po dokonanej analizie,

pozytywnie opiniuje podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. innych

fakultatywnych zadań, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

w Nakle nad Notecią działającemu z upoważnienia Starosty Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakler na<

Czesław Ol

lotecią



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań powiatowej rady rynku pracy

należy opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie innych

fakultatywnych zadań realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia.

Na podstawie art. 108 cyt. ustawy środki Funduszu Pracy, poza aktywnymi formami

przeciwdziałania bezrobociu, przeznacza się również na finansowanie innych fakultatywnych

zadań. Rokrocznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje decyzją na ten

cel środki finansowe dla samorządu powiatu. W 2018 roku limit ten, z przeznaczeniem

na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ustalono w kwocie

590 100,00 zł.

Podział środków finansowych zawiera załącznik niniejszej do uchwały.



Załącznik do uchwały nr 6/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Nakle nad Notecią z dnia 19 stycznia 2018 r

Podział środków Funduszu Pracy
na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018 roku

L.p.

l.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Zadania

Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji
o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku
pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
pracodawców (art. 108 ust. 1 pkt 31)

Koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart
rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia
uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń
pieniężnych oraz koszty komunikowania się z pracodawcami,
bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz
urzędami skarbowymi (art. 108 ust. 1 pkt 32)

Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu
teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych
służbach zatrudnienia, służących realizacji zadań
wynikających z ustawy (art. 108 ust. 1 pkt 34)

Koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych,
kadr publicznych służb zatrudnienia (art. 108 ust. 1 pkt 38)

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach
nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat
z Funduszu Pracy (art. 108 ust. 1 pkt 43)

Koszty szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy,
(art. 108 ust. 1 pkt 6)

Refundacja dodatków do wynagrodzeń (art. 108 ust. 1 pkt 27)

Opracowywanie i rozpowszechnienie informacji zawodowych
oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy
lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby
zatrudnienia (art. 108 ust. 1 pkt 30)

RAZEM

Wartość
(w zł)

15000,00

285 900,00

110000,00

90 000,00

5 000,00

20 000,00

56 200,00

8 000,00

590100,00

%

2,5%

48,4%

18,7%

15,3%

0,8%

3,4%

9,5%

1,4%
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