Sprawozdanie
z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014 roku

W 2014 r. odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Bolesławcu:
28.03.2014 r., 23.06.2014 r., 26.09.2014 r., 19.12.2014 r.
Zagadnienia poruszane na posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Bolesławcu:
-

analiza wykorzystania środków Funduszu Pracy,

-

podział środków Funduszu Pracy w 2014 r.,

-

zaangażowanie środków Funduszu Pracy na 2014 r.,

-

tworzenie nowych kierunków kształcenia przez bolesławieckie szkoły,

-

dokonywanie

wypłat

świadczeń

pieniężnych

dla

bezrobotnych

i

innych

uprawnionych osób,
-

bieżąca sytuacja na lokalnym rynku pracy,

-

informacje o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu,

-

monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla Powiatu,

-

rozpatrywanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

W trakcie posiedzeń Rady podjęto ogółem 9 uchwał, w tym:


cztery uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie
zadań

w

powiecie

bolesławieckim,

na

realizację

programów

promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, które
zostały podjęte w związku z decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na realizację zadań samorządu
powiatu, tj. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
1. znak: DF-I-4021-a-1-2-JW/14 z dnia 11 marca 2014 r., dotyczącą przyznania
kwoty

5.448,1 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. znak: DF-I-4021-1-7-AŁ/14 z dnia 25 czerwca 2014 r., dotyczącą przyznania
kwoty 910,2 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej z tego:
- 651,9 tys. zł na program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
- 258,3 tys. zł na program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
3. znak: DF-I-4021-KFS-1-10-JW/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotycząca
przyznania kwoty 40,0 tys. zł na finansowanie przez Powiatowego Urzędu
Pracy w Bolesławcu w 2014 r. zadań określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Krajowy Fundusz
Szkoleniowy,
4. znak: DF-I-4021-1-12-JW/14 z dnia 5 września 2014 r. dotycząca przyznania
kwoty 323,2 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy,
5. znak: DF-I-4021-KFS-1-16-JW/14 z dnia 3 listopada 2014 r. dotycząca
zmniejszenia o kwotę 16,4 tys. zł wysokości środków Funduszu Pracy na
finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w 2014 r. zadań
określonych w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Ostateczny podział przyznanych środków dla powiatu bolesławieckiego w 2014 r., na
kwotę 6.705,1 tys. zł, według zadań:
Tytuł zadania

Lp.

Kwota w zł

1.

Prace interwencyjne

300.000

2.

Szkolenia, studia podyplomowe

590.000

3.

Staże

616.000

4.

Przygotowanie zawodowe dla dorosłych

115.000

5.

384.000

7.

Dotacje
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska
pracy
Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania

8.

PO KL

6.

100.000
133.000
3.844.000

w tym dotacje
w tym na doposażenia stanowiska

2.120.000
880.000

pracy
9.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

18.000

10.

Refundacja prac społecznie użytecznych

145.000

11.

Badania lekarskie

12.
13.
14.
15.
16.

Bony stażowe
Bony szkoleniowe
Bony zatrudnieniowe
Bony zasiedleniowe
Dofinansowanie wynagrodzenia

26.000
223.700
63.900
48.500
57.600
16.800

Ogółem
Krajowy Fundusz Szkoleniowy


6.681.500
23.600

trzy uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie

innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, które zostały podjęte w
związku z decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwot
środków Funduszu Pracy na realizację zadań samorządu powiatu:
1. znak DF-I–4021-a-l-2-JW/14 z dnia 11 marca 2014 r. – kwota 423,2 tys. zł,
2. znak DF-I-4021-rm-52-I-JW/14 z dnia 22 października 2014 r. – 15,0 tys. zł na
finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 r. kosztów wprowadzania,
rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych,
służących realizacji zadań wynikających z ustawy.
Rada

dokonała

ostatecznego

podziału

środków

na

finansowanie

innych

fakultatywnych zadań w powiecie bolesławieckim w 2014 r., na kwotę 438,2 tys. zł,
na następujące zadania:

Lp.

Tytuł zadania

Kwota w zł

1. Refundacja dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100;

58.500

Opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o
2. usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy,
dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;

20.800

Koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart
3. rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia
uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych

115.800

oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi,
poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami
skarbowymi;

Wprowadzanie,
rozwijanie
i
eksploatacja
systemu
4. teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach
zatrudnienia;
5.

Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia;

RAZEM

209.900

33.200
438.200

 dwie uchwały dotyczące utworzenia nowych kierunków kształcenia przez
bolesławieckie szkoły, tj.:
- w związku ze złożonym wnioskiem, Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im.
Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, z dnia 14 stycznia 2014 r., Rada wyraziła
pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie
fototechnik ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod
symbolem 343104,
- w związku ze złożonym wnioskiem, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego
Domeyki w Bolesławcu, z dnia 13 lutego 2014 r., Rada wyraziła pozytywną opinię
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektryk o
symbolu 7242103 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Bolesławcu.
W trakcie posiedzeń Powiatowa Rada Zatrudnienia w Bolesławcu wyraziła
negatywną opinię w sprawie jednego wniosku złożonego przez osobę bezrobotną,
który dotyczył umorzenia kosztów nienależnie pobranego świadczenia.
W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r. w miejsce dotychczasowych
powiatowych rad zatrudnienia utworzone zostały powiatowe rady rynku pracy.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw do dnia
powołania powiatowej rady rynku pracy zadania tej rady wykonuje powiatowa rada
zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach
dotychczasowych. Termin powołania nowych Rad Rynku Pracy ustawodawca
pozostawił do decyzji starostów.

Decyzją

Starosty

Bolesławieckiego

Powiatowa

Rada

Zatrudnienia

w

Bolesławcu działała do grudnia 2014 r. W styczniu 2015 r. rozpoczęto procedurę
powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bolesławcu na czteroletnią kadencję.

