
Uchwała nr 37/2018

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakle nad Notecią z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla powiatu
nakietskiego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią
programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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 25 kwietnia 2018 r. znak: DF.I.4021.2.4.2018.MZ/MG, uchwala

się, co następuje:

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

pozytywnie opiniuje zmianę podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla powiatu

nakielskiego, zawartego w uchwale nr 15/2018 z dnia 15 maja 2018 roku, na realizację

przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią programu staży w placówkach Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiony 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 Rynku Pracy



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 23 marca

2018 r. znak: DF.1.4021.2.4.2018.MZ/MG, na finansowanie programu staży w placówkach

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku przeznaczono dodatkową

kwotę 16.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację sześciomiesięcznych staży dla dwóch

osób bezrobotnych wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na staż.

W związku ze wzrostem, od 1 czerwca br., wysokości stypendium z tytułu stażu

zwiększa się wartość przeznaczoną na stypendium staż o kwotę 300,00 zł

(z poziomu 15.400,00 zł do kwoty 15.700,00 zł), jednocześnie zmniejszając wartość

dojazdów na staż (z poziomu 1.200,00 zł do kwoty 900,00 zł).

Podział środków finansowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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Załącznik do uchwały nr 37/2018 Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Nakle nad Notecią 2 dnia 15 czerwca 2018 r.

Podział dodatkowych środków Funduszu Pracy dla powiatu nakielskiego na realizację
przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią programu staży w placówkach Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku

Formy aktywizacji

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

Inne formy, w tym:
dojazdy na staż

RAZEM

Wartość

15700,00
15700,00
900,00
900,00

16 600,00
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