
Uchwała nr 41/2018

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w Nakle nad Notecią z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla powiatu
nakielskiego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w formie programów regionalnych

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 2018 r. póz. 1265),

§ 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), § 8 ust.4 Regulaminu organizacji

posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle nad Notecią, przyjętego uchwałą

nr 19/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle nad Notecią z dnia 24 czerwca 2015 roku

oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. znak:

DF.I.4021.2.2.2018.AK, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 11/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nakle

nad Notecią z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dodatkowych środków Funduszu

Pracy dla powiatu nakielskiego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle

nad Notecią programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

1 aktywizacji zawodowej w formie programów regionalnych, 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.
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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 23 marca

2018 r. znak: DF.I.4021.2.2.2018.AK, na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku

przeznaczono dodatkową 392.600,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób bezrobotnych jednorazowymi

środkami na podjęcie działalności gospodarczej zmniejsza się wartość zadania „refundacja

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy" o kwotę 92.000,00 zł

(z poziomu 92.000,00 zł do kwoty 0,00 zł). Jednocześnie wprowadza się zadanie

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej" o wartości 92.000,00 zł.

Powyższe działania skierowane są dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat,

w szczególności dla kobiet, osób z wykształceniem niższym niż średnie oraz osób

długotrwale bezrobotnych.

Podział środków finansowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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Załącznik do uchwały nr 41/2018 Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Nakle nad Notecią z dnia 19 lipca 2018 r.

Podział dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku zadań na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (Wiek naszym atutem)

L-p.

1.

2.

3.

4.

5.

Formy aktywizacji

Szkolenia (art. 40 ust.1, 3 i 2e), w tym:
1.
2.

stypendium szkolenie
koszt szkolenia

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

Roboty publiczne (art. 57)
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
(art. 46 ust. 1 pkt 2)
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
(art. 46 ust 1 pktl Ma)

RAZEM

Wartość

700,00
200,00
500,00

153600,00
153600,00

146 300,00

92 000,00

0,00

392 600,00

%

0,2%

39,1%

37,3%

23,4%

0,0%

100,0%
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