
Uchwała nr 9/2018

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakle nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany podziału limitu środków Funduszu Pracy dla powiatu nakielskiego
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 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.)

1 § 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

i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak: DF.I.4021.2.3.2018.AK, uchwala się,

co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 2/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle

nad Notecią z dnia 19 stycznia 2018 r., na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

w ten sposób, że załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 Rynjju-Pfacy

łotecią
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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 programów

dotyczących promocji zatrudnienia.

Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia

2017 r, znak: DF.1.4021.2.12.2017.DF, na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku

przeznaczono kwotę 3 013 209,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców organizacją prac

interwencyjnych dokonuje się zmniejszenia wartości poszczególnych zadań:

1) przygotowanie zawodowe - o kwotę 11.500,00 zł (z poziomu 11.500,00 do kwoty

0,00 zł, rezygnując z organizacji tej formy w roku bieżącym);

2) bon stażowy - o kwotę 4.400,00 zł (z poziomu 4.400,00 do kwoty 0,00 zł, rezygnując

z organizacji tej formy w roku bieżącym);

3) bon stażowy - stypendia - o kwotę 15.400,00 zł (z poziomu 15.400,00 do kwoty 0,00

zł, rezygnując z organizacji tej formy w roku bieżącym);

4) bon szkoleniowy - o kwotę 3.200,00 zł (z poziomu 3.200,00 do kwoty 0,00 zł,

rezygnując z organizacji tej formy w roku bieżącym);

5) bon szkoleniowy - stypendia - o kwotę 1.000,00 zł (z poziomu 1.000,00 do kwoty

0,00 zł, rezygnując z organizacji tej formy w roku bieżącym);

6) bon zatrudnieniowy - o kwotę 23.300,00 zł (z poziomu 23.300,00 do kwoty 0,00 zł,

rezygnując z organizacji tej formy w roku bieżącym);

7) koszty zakwaterowania zawarte w Inne formy - o kwotę 5.000,00 zł (z poziomu

10.000,00 do kwoty 5.000,00 zł;

Kwotę 63.800,00 zł, powstałą z powyższych zmniejszeń (63.800,00 zł) przeznacza

się na zwiększenie zadania prace interwencyjne (z poziomu 70.800,00 zł do kwoty

134.600,00 zł).

Ponadto, uwzględniając decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

11 kwietnia 2018 r., w związku ze zwiększeniem algorytmu przeznaczonego na finansowanie

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej w 2018 roku o kwotę 48.494,00 zł (z poziomu 3013.209,00 zł do kwoty
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3061.703,00 zł), zwiększa się wartość zadania Staże - stypendium staż o tę kwotę

(z poziomu 640 509,00 zł do wartości 689.003,00 zł).

Podział środków finansowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.



Załącznik do uchwały nr 9/2018 Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Nakle nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku zadań na rzecz promocji zatrudnienia
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

L.p.
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Formy aktywizacji
Szkolenia (art. 40 usŁ1, 3 i 2e), w tym:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

stypendium szkolenie
koszt szkolenia
dojazd na szkolenie
badania lekarskie
egzaminy
pożyczki szkoleniowe (art. 42)

Staże (art. 53), w tym:
1. stypendium staż

Przygotowanie zawodowe (art. 53a)
Grant na telepracę (art. 60a)
Świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowywaniem
dziecka (art. 60b)
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do
30 r. życia (art. 60c)
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 r. życia
(art 60d)
Bon stażowy (art. 66I), w tym:

1.
2.
3.

dojazdy
badania lekarskie
premia dla pracodawcy

Bon stażowy (art. 66!) - stypendia
Bon szkoleniowy (art. 66k)

1,
2.
3.

koszt szkolenia
badania lekarskie
dojazd na szkolenie

Bon szkoleniowy (art. 66k) - stypendia
Bon zatrudnieniowy (art. 66m)
Bon na zasiedlenie (art. 66n)
Prace interwencyjne (art. 51)
Roboty publiczne (art. 57)
Prace społecznie użyteczne (art. 73a)
Program Aktywizacja i Integracja (art. 62a)
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 46
ust. 1 pkt 2)
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (art. 46
ust. 1 pkt 1 Ma)
Inne formy, w tym:

1
?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dojazdy do pracy (art. 45 ust. 1)
dojazdy na staż
koszty zakwaterowania (art. 45 ust. 2)
refundacja składek spółdzielniom socjalnym
stypendium z tytułu nauki (art. 55)
opieka nad dzieckiem lub osobą zależną (art. 61)
studia podyplomowe (art. 42a)
refundowanie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 47)
badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy (art. 2 ust. 3 pkt 2)

RAZEM

Wartość

89 900,00
30 800,00
42 900,00
2 600,00
6 600,00
2 000,00
5 000,00

689 003,00
689 003,00

0,00

12600,00

10500,00

21 100,00

235 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28 000,00
134600,00

1 310 000,00
163000,00

9 600,00

46 000,00

184000,00

128100,00
24 000,00
43 800,00
5 000,00
5 000,00

14 300,00
6 000,00
15000,00
10000,00
5 000,00

3 061 703,00

%

3,0%

22,5%

0,0%
0,4%

0,3%

0,7%

7,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,9%
4,4%

42,8%
5,3%
0,3%

1,5%

6,0%

4,2%

100,0%
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