Powiatowa Rada Rynku Pracy
w Bolesławcu

Sprawozdanie

z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2018 roku

W 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bolesławcu,
tj.: 21.03.2018r., 11.07.2018 r., 18.09.2018 r., 29.11.2018r.

Zagadnienia poruszane na posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bolesławcu
dotyczyły między innymi:
podziału środków Funduszu Pracy w 2018 r
analizy wykorzystania środków Funduszu Pracy,
zaangażowania środków Funduszu Pracy na 2018 r.,

kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
Programu Aktywizacja i Integracja,
tworzenia nowych kierunków kształcenia przez bolesławieckie szkoły,

organizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu szkoleń i przygotowań
zawodowych dorosłych dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy,

informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu,
rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń (kosztów
szkoleń,

refundacji wyposażenia

lub

doposażenia

stanowiska

pracy,

nienależnie

pobranych zasiłków dla bezrobotnych.

W trakcie posiedzeń Rady podjęto ogółem 10 uchwał, w tym:
trzy

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

podziału

środków

Funduszu

Pracy

na finansowanie zadań w powiecie bolesławieckim na realizację programów promocji
zatrudnienia,
na

łagodzenia

finansowanie

działań

skutków
na

bezrobocia

rzecz

i

kształcenia

aktywizacji

zawodowej

ustawicznego

oraz

pracowników

i pracodawców, które zostały podjęte w związku z decyzjami Ministra Rodziny, 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.
trzy uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na 2018 r. na finansowanie
innych fakultatywnych zadań określonych w $ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalenia kwot środków FP na

finansowanie zadań w województwie.
e

jedną uchwałę dotyczącą zaopiniowania koncepcji programu zajęć specjalizacyjnych w
ramach innowacji pedagogicznej o nazwie: kurs górnictwa odkrywkowego i grupa

pożarnicza w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
e

jedną uchwałę dotyczącą zaopiniowania planu szkoleń i przygotowań zawodowych dla
dorosłych w 2018 r.,

e

jedną uchwałę dotyczącą utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie zdobnik
ceramiki,

e

jedną uchwałę dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia Programu Aktywizacja
i Integracja.

Ostateczny

podział

przyznanych

środków

Funduszu

Pracy

dla

powiatu

bolesławieckiego w 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez członków Powiatowej Rady
Rynku Pracy, przedstawia się następująco:
Lp.
I

Tytuł zadania

Kwota w zł

FUNDUSZ
PRACYz

1.

Szkolenia

2:

Stypendium za kontynuowanie nauki

rezerwami

3,

Studia podyplomowe

4.

Prace interwencyjne

145.785,00

5.

Staże

243.351,00

6.

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy

232.416,00

7.

Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania

8.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

7.505,00

9.

Badania lekarskie bezrobotnych

3.000,00

10.

Bony stażowe

7.689,00

11.|

Bony zatrudnieniowe

11.636,00

12.|

Bony na zasiedlenie

14.000,00

13.|

Refundacja prac społecznie użytecznych

66.661,00

14.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

20.000,00

15.|

Dofinansowanie wynagrodzenia + 50

266.690,00

16.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

742.000,00

ministra

142 566,00

14.015,00

3.400,00

Ogółem

22.831,00

1.943.545,00

Il
PO WER

1.

Prace interwencyjne

123.000,00

2.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

517.000,00

3.

Staże

426.207,00

4.

Bony na zasiedlenie

180.000,00

1.246.207,00

Ogółem
III
RPO

37.948,00

1.

Szkolenia

2.

Prace interwencyjne

3.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

802.00,00

Staże

138.00,00

189.500,00

1.167.448,00

Ogółem
IV
KFS

1.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,

314.100,00

Promocja KFS

V

1.

Refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia

6.561.100,00

RAZEM (I-V)

Ostateczny

podział

środków

na

1.889.800,00

finansowanie

innych

fakultatywnych

zadań

w powiecie bolesławieckim w 2018 r., pozytywnie zaopiniowany przez członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy przedstawia się następująco:
Lp.
1.

Tytuł zadania
Organizowanie partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7,
obejmujące koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań
i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego
oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy

Kwota w zł

PARE

2.

Koszty szkoleń oraz przejazdu członków rad rynku pracy

15. 000,00

3.

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

62. 400,00

4.

5.

Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz

wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa
zawodowego

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 kosztów komunikowania się z pracodawcami,
bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami
skarbowymi
Wprowadzanie, rozwijanie i eksploatacja systemu teleinformatycznego
RooRE
i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia
Szkolenia i studia, w tym studia podyplomowe, kadr publicznych służb
pd
zatrudnienia

1. 000,00

65. 900,00

76.

% PA

,00

33. 000,00

8.

Koszty postępowania sądowegoi egzekucyjnego w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy

4.500,00
|
;

RAZEM

263. 500,00

W trakcie posiedzeń Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bolesławcu wyraziła trzy
pozytywne opinie dotyczące wniosków w sprawach o umorzenia na łączną kwotę
24.124,43 zł. Wnioski te dotyczyły:
umorzenia

kosztów

nienależnie

pobranego

zasiłku

dla

bezrobotnych,

jeden wniosek na kwotę 108,02zł,
umorzenia kosztów szkolenia wraz z odsetkami dla skierowanego bezrobotnego,
jeden wniosek na kwotę 5.036,11 zł,
umorzenia kosztów refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
jeden wniosek na kwotę 18.980,30 zł.

Zorganizowane zostały dwa szkolenia dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:
du w dniu 18.09.2018 r. w ramach warsztatów nt. „Jak przekazać firmę następnemu
pokoleniu

w

7

krokach”.

Celem

szkolenia

było

zapoznanie

przedsiębiorców

z tematem „sukcesji w biznesie”, tj. przekazanie władzy, kontroli następnemu
pokoleniu przy zachowaniu własności w rękach rodziny.
2. w dniach od 29.11.2018 r. do 30.11.2018 r. nt. „Zasady funkcjonowania Powiatowych
Rad Rynku Pracy w świetle zmian w ustawie o ochronie danych osobowych — RODO”.
Celem szkolenia było przekazanie kompleksowej informacji na temat zmian
w zakresie zasad ochrony danych osobowych i ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego z uwzględnieniem RODO oraz zasad udostępniania
informacji

publicznej,

aktualnego orzecznictwa

sądowego

w zakresie

prawa

do informacji, stanu prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji
publicznej.
e
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