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 UCHWALA Nr/^. ^ .2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCU

     z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaty
w sprawie przyj^cia sprawozdania Powiatowego Urz^du Pracy w Sierpcu
z wykonania rocznego programu clziatania za I potrocze 2011r.

      Na podstawie @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488.) - uchwala
si^, co nast?puje:

                                   @L

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
przyj?cia sprawozdania Powiatowego Urz?du Pracy w Sierpcu z wykonania
rocznego programu dziatania za I potrocze 2011 roku.

                                   @2.

Wykonanie uchwaty powierza si? Przewodnicz^cemu Zarzqdu Powiatu.

                                   @3-

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:

1. Przewodnicz^cy Zarz^du - Jan Laskowski

2. Wicestarosta - Marek Gqsiorowski

3. Czlonek Zarz^du - Slawomir Olejniczak

4. Czlonek Zarzqdu - Wojciech Rychter

5. Czlonek Zarzqdu - Krystyna Siwiec



Projekt

                   UCHWALA Nr     .      .2011
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                      z dnia...................... 2011r.

w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu
z wykonania rocznego programu dziatania za I potrocze 2011r.

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
w zwi^zku z art. 9a Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu
- uchwala si?, co nast^puje:

                                   @1.

Przyjmuje si^ sprawozdanie Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z wykonania
rocznego programu dziatania za I poh-ocze 2011r.

                                   @/^                                    2.

Wykonanie Uchwaly powierza si? Zarzqdowi Powiatu Sierpeckiego.

                                   @3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.



ip-OWUTOWY (JRZ^D FRACY
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   09 - 200 Sierpc, ul; Witosa 2
iel 024@275"41-12; 024-275-46-56

     tel./fax 024-275-42-12

      OA-070-15/ZO/11
Sierpc, dnia 12 lipiec 2011 r.

Rada Powiatu
w Sierpcu

                                  Uzasadnienie

do projektu uchwaty Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie przyj?cia sprawozdania
Powiatowego Urz?du Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu dziatania za
I potrocze 2011 roku.
Zgodnie z @ 9a Uchwaty nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 201 Or.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwaty Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urz$du Pracy
w Sierpcu, Powiatowy Urz^d Pracy w Sierpcu sktada Radzie Powiatu w Sierpcu
sprawozdanie z wykonania rocznego programu dziatania za I potrocze w terminie do
dnia 31 lipca danego roku, za II potrocze do dnia 31 stycznia roku nast$pnego.

DYRB



SPRAWOZDANIE

Z DZIALALNOSCI

POWIATOWEGO URZEDU PRACY

W SIERPCU

ZA I POLROCZE 2011 ROKU

SIERPC, Lipiec 2011



       Sprawozdanie niniejsze obejmuje dziafalnosc Powiatowego Urz^du

 Pracy w Sierpcu w szczegolnosci w zakresie promocji zatrudnienia, fagodzenia

 skutkow bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i wykorzystania srodkow

 Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziafania bezrobociu.

       Zadania realizowane przez pracownikow Dziatu Informacji, Ewidencji

 i Swiadczen skupity si$ gtownie na zapewnieniu wtasciwej obstugi bezrobotnych

 oraz poszukujqcych pracy.

       Na koniec czerwca 2011 roku zarejestrowane byty 4103 osoby bezrobotne

 oraz 40 osob poszukuj^cych pracy. W porownaniu do roku 2010 liczba bezrobotnych

 zwi^kszyta si? o 182 osoby. Osoby zamieszkujqce tereny wiejskie stanowity
 63,9% ogotu zarejestrowanych bezrobotnych.

      W strukturze bezrobotnych nadal najwi^kszq grup? stanowity osoby

 dtugotrwale bezrobotne. Osoby pozostaj^ce w ewidencji tc[cznie przez okres

 ponad 12 miesi^cy w okresie ostatnich 2 lat stanowity 57,5% ogotu

zarejestrowanych. Najliczniejsza grupa wsrod ogotu bezrobotnych to rowniez osoby

z wyksztateeniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym

- 57,1% zarejestrowanych. Osoby do 25 roku zycia stanowity 23,5% ogotu

zarejestrowanych.

      Na koniec czerwca 2011 roku sposrod zarejestrowanych bezrobotnych prawo

do zasitku posiadaty tyiko 724 osoby. Wskaznik osob z prawem do zasitku

wynosit 17,6% i ulegt zmniejszeniu o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Bezrobotni bez prawa do zasitku stanowili 82,4% ogotu zarejestrowanych.

      W okresie od stycznia do czerwca 2011 zarejestrowato si^ ogotem 2239
osob, w tym 528 osob z prawem do zasitku. Natomiast z ewidencji wyUczono 2057

osob, z tego w zwiqzku z podj$ciem pracy 1064 osoby, tj. 51,7% ogotu

wyrejestrowanych. W porownaniu do roku 2010 wskaznik osob bezrobotnych

wytqczonych z ewidencji w zwi^zku z podj^ciem pracy ulegt zwi^kszeniu o 14,8%.
Z tytutu niestawienia si^ w wyznaczonym terminie w celu przyj$cia propozycji

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urzs|d lub w innym

celu wynikajqcym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w tym potwierdzenia gotowosci do podj^cia pracy zostaty wyrejestrowane 532 osoby,

tj. 25,9% ogotu wyrejestrowanych.



 Srednio miesi?cznie rejestrowano 373 osoby bezrobotne.

 Zwi^kszone rejestracje bezrobotnych przypadaj2[w miesi^cu styczniu i maju.
 W miesiqcu styczniu zarejestrowano 460 osob, natomiast w miesiqcu maju 408 osob

 bezrobotnych.

       W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku - 131 osob zarejestrowanych

 bezrobotnych z prawem do zasitku nabyto prawo do dodatku aktywizacyjnego.

 Osoby te nabyty prawo do dodatku aktywizacyjnego w zwiqzku z podj^ciem

 zatrudnienia z wtasnej inicjatywy.

       Realizacja zadah w zakresie swiadczen okreslonych ustawq wymaga

 zatatwienia spraw w formie decyzji administracyjnych.

 Wydano tqcznie 5.753 decyzje orzekaj^ce o statusie zarejestrowanych osob

 (uznanie, odmowa uznania za osob? bezrobotne utrata statusu) oraz

 o swiadczeniach (przyznanie, odmowa, utrata. zawieszenie, zwrot nienaleznie

 pobranych swiadczen, roztozenie na raty orzeczonego zwrotu). Od wydanych decyzji
 wptyn^ty 24 odwotania. Wszystkie decyzje, od ktorych wptyn^ty odwotania zostaty

 przez Wojewod? Mazowieckiego utrzymane w mocy.

 Zwrot nienaleznie pobranych swiadczen orzeczono dia 16 osob, w tym dia 7 osob

 zwrot nienaleznie pobranego zasitku dia bezrobotnych, dia 2 osob zwrot nienaleznie

 pobranego stypendium, dia 5 osob zwrot kosztow badan lekarskich.

       Istotnq spraw^ w obstudze zarejestrowanych osob jest proces naliczania
 swiadczen. 6rednio miesi^cznie sporz^dza si? listy wyptat dia okoto 1270 osob.

       Realizowano rowniez zadania wynikaj^ce z ustawy o swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne jak i ich cztonkowie rodziny zostaty

zgtoszone   do   ubezpieczenia   zdrowotnego   lub   spotecznego   zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie,  zas osoby wyt^czone

z ewidencji - wyrejestrowane z ubezpieczen.

Zgtoszenia do ubezpieczen i zmiany w ubezpieczeniu osob zarejestrowanych

oraz ich cztonkow rodziny przekazywano do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych

drogq elektroniczn^.
Dokonano licznych wyjasnien do ZUS-u odnosnie pobranych swiadczen przez

bezrobotnych (okresy pobierania zasitku pokrywaty si? z okresem zatrudnienia

- przeprowadzono post^powanie w sprawie ustalenia naleznie lub nienaleznie

pobranego zasitku) oraz okresow podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego



 i spotecznego osob pozostajqcych w ewidencji bezrobotnych w latach 1999 - 2001.

 Zwiqzane byto to z ustalaniem przez ZUS kapitatu poczqtkowego, emerytury

 lub renty bqdz z prowadzonq. przez ZUS weryfikacjq dokumentow zgtoszeniowych

 otrzymanych w formie papierowej (dotyczqce okresu przed przekazywaniem

 zgtoszeri do ZUS drog^elektronicznq).

       Niewqtpliwie bardzo pracochtonn^ czynnosci^ w procesie obstugi osob
 zarejestrowanych    byto    wydawanie    roznego    rodzaju    zaswiadczen

 potwierdzajqcych ich status, rodzaj i wysokosc otrzymywanych swiadczen

jak rowniez udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski o udost^pnienie danych

ze zbioru danych osobowych.

Wydano   2302   zaswiadczen   roznego   rodzaju   celem   przedtozenia

w szkotach, zaktadach pracy, ZUS, KRUS, Osrodkach Pomocy Spotecznej

 i innych instytucjach. Udzielono 225 odpowiedzi na wnioski o udost^pnienie danych

ze zbioru danych osobowych wptywajqce od Komornika Sqdowego, Policji,

Osrodkow Pomocy Spotecznej, KRUS-u i ZUS-u.

      W ramach realizacji zadan w zakresie informacji dia klientow Urz?du

udost^pniano niezb^dne materiaty w postaci ulotek i broszur. Materiaty

informacyjne w zaieznosci od zachodzqcych zmian w przepisach byty na biezqco

aktualizowane.

Pracownicy Dziatu na poszczegolnych stanowiskach udzielali szczegotowych

informacji i wyjasnien w zakresie zatatwianych spraw.

      Dia zapewnienia sprawnej obstugi zgtaszajqcych si? osob pracownicy

Dziatu wspotpracowali ze wszystkimi pracownikami Urz^du w zakresie

swiadczonych ustug.

     Wazn^ rol$ w procesie ograniczania bezrobocia i neutralizacji jego skutkow

odgrywajq^ ustugi rynku pracy, w tym w szczegolnosci posrednictwo pracy.

      Podstawowym zadaniem posrednictwa pracy jest udzielanie pomocy osobom
bezrobotnym i poszukujqcym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz

pracodawcom w pozyskaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach

zawodowych, a takze pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy.

W I potroczu 2011 roku  w Powiatowym Urz^dzie Pracy w Sierpcu  zostaty

zaewidencjonowane ogotem 384 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji



zawodowej, w tym 211 ofert odbywania stazu (w analogicznym okresie roku
ubiegtego - 849 wolnych miejsc pracy).

oferty pracy oferty subsydiowane zatrudnienie

Przeci^tnie w miesiqcu dysponowalismy 64 ofertami pracy, a w 2010 roku
w miesiqcu przeci^tnie byto 141 ofert. Propozycje pracy przedstawiono 652 osobom
z czego 91 zostaty zatrudnione.

Zgtaszane oferty pracy sq wywieszane na tablicy ogtoszen Urz^du w miejscu ogolnie

dost?pnym dia zainteresowanych. Sq na nich biezqco aktualizowane i umieszczane

na stronie internetowej www.pup-sierpc.samorzady.pl oraz przesytane i wHczane do

Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), ktora jest dost^pna rowniez na stronie BIP.

Najcz^sciej powtarzaj^ si^ oferty na stanowiska : kierowca kat. C+E, robotnik

gospodarczy i budowlany, szwaczka, sprzedawca, pracownik administracyjny. Oferty

na stanowisku pracownika administracyjnego to przede wszystkim propozycje

odbycia stazu u pracodawcy, gdzie odbywaj^cy staz zdobywa pierwsze
doswiadczenie zawodowe, natomiast pracodawcy - przez korzystanie z tak

atrakcyjnego instrumentu rynku pracy - maj^ wi^ksze szanse na poznanie

predyspozycji potencjalnego kandydata do pracy.

Rok2011 Rok2010
lloscoferipracy 384 849
lloscosobktorym
przedstawionooferty
pracy

652 850

llosczatrudnionych
osob

91 722



      Tyiko niewielka cz^sc funkcjonuj^cych na terenie powiatu firm zgtasza do PUP
 informacje o poszukiwanych pracownikach, dia wi^kszosci posrednictwo pracy jest

alternatywnym sposobem naboru pracownikow.

      Ustugowa rola wobec poszukuj^cych pracy wymaga utrzymywania statych

kontaktow z partnerami rynku pracy. W okresie sprawozdawczym posrednik pracy

odbyt 90 wizyt u pracodawcow, dia porownania w tym samym okresie w roku 2010

wizyt takich byto 171. Kontakty te miaty na celu promowanie posrednictwa pracy

i instrumentow rynku pracy, pozyskanie informacji o sytuacji matych i srednich

przedsi^biorstw oraz o aktualnych i przysztych potrzebach kadrowych. W wyniku

wizyt posrednik pracy pozyskat do wspotpracy 56 nowych pracodawcow

(w roku ubiegtym nowo pozyskanych pracodawcow byto 68).

Od stycznia 2011 roku zorganizowano 2 gietdy pracy, w ktorych uczestniczyto

90 osob, w tym zatrudnionych zostato 7 osob. Podobnie w roku ubiegtym gietd pracy

byto 2, ale uczestnikow 49.

      W procesie realizacji zadan poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

do korica czerwca 2011 roku wykorzystano zarowno indywidualne jak tez grupowe

formy poradnictwa; ogotem zostaty obj^te 624 osoby, w tym poradami

indywidualnymi 453 osoby, poradami grupowymi 171 osob w 15 grupach. W roku

poprzednim poradnictwem zostato obj?tych   975 osob, z czego poradami

indywidualnymi 735 osob, a poradami grupowymi 240 osob w 20 grupach.

Wykres dot. poradnictwa zawodowego indywidualnego.

 180 ^--@-~@-@@-----@^^^^
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W ramach pierwszego kontaktu z bezrobotnymi lub poszukujqcymi pracy doradca

zawodowy przeprowadzat rozmowy wst^pne - w okresie sprawozdawczym odbyto

si? ich 468, natomiastw 2010 roku 628.

Ponadto udzielono 418 osobom informacji zawodowej, w tym:

    @ indywidualnej          -210 osobom,

   @ grupowej .            - 208 osobom w 17 grupach,

   @ mtodziezy uczqcej si?   -108 osobom w 5 grupach.

 Efektem pracy doradcy zawodowego i klienta PUP, wyrazonej w formie pisemnej

deklaracji stron, zawierajqcej cele i alternatyw? zawodowqoraz dziatania, jakie b^dq

podejmowane dia osiqgni^cia celow wraz z terminem realizacji, byto opracowanie

Indywidualnego Planu Dziatania (IPD) dia 964 osob, z czego 209 osob podj^to

zatrudnienie.

W roku poprzednim w tym samym okresie opracowano IPD dia 1068 osob z czego

400 osob podj^to zatrudnienie.

       Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana jest w ramach dziatan

Klubu Pracy. Polega ona w szczegolnosci na prowadzeniu szkolen z zakresu

umiej$tnosci aktywnego poszukiwania pracy, zaj^c aktywizacyjnych oraz tworzeniu

dost^pu do informacji i elektronicznych baz danych.

      Od poczqtku stycznia 2011 roku odbywaty si? zaj?cia aktywizacyjne w ramach

Klubow Pracy, w ktorych uczestniczyto 95 osob w 9 grupach. Dia porownania w roku

ubiegtym od stycznia do korica czerwca w zaj?ciach aktywizacyjnych uczestniczyto

58 osob w 4 grupach.

RODZAJINFORMACJI
ZAWODWEJ

ROK2011 ROK2010

indywidualna 210osob 370osob
grupowa 208osobw17grupach 365osobw28grupach
mtodziezuczqcasi? 108osobw5grupach 121osobw5grupach
RAZEM 526 735



Wykres dot. prowadzonych zaj?c aktywizacyjnych w poszczegolnych miesiqcach.

       Pierwotny limit srodkow przyznawanych przez Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej wedtug wzoru algorytmu na finansowanie aktywnych form w ramach

programow na rzecz promocji zatrudnienia, tagodzenia skutkow bezrobocia

i aktywizacji zawodowej w 2011r. wynosi 3.076.100 zt.

      W przypadku wyst?puj@[cej specyfiki lokalnego rynku pracy powyzsze srodki

s^ niewystarczajqce, diatego tez Urz^d pozyskat srodki w wysokosci 1.656.400 zt na

realizacj^ projektu wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu

Spotecznego i Funduszu Pracy - ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" w ramach

dziatania 6.1 ,,Poprawa dost^pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci

zawodowej w regionie" (poddziatanie 6.1.3 ,,Poprawa zdolnosci do zatrudnienia oraz

podnoszenie poziomu aktywnosci zawodowej osob bezrobotnych" Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki). t^czna wartosc projektu wynosi 1.948.662.34 zt.

      Ponadto wystqpilismy o srodki z ,,rezerwy Ministra" na realizacj? ,,Programu

zwi^kszaj^cego aktywnosc zawodowq^ bezrobotnych w wieku 45/50 plus".

Ze wzgl^du na ograniczony limit na finansowanie w/w programu srodki dia powiatu

sierpeckiego nie zostaty przyznane, a w wojewodztwie mazowieckim uzyskaty

je jedynie dwa powiaty.
      Wobec powyzszego Hczny limit srodkow dia powiatu sierpeckiego na

finansowanie aktywnych form przeciwdziatania bezrobodu w 2011r.   wynosi

4.732.500 zt.
      Przyznana kwota nie jest w stanie zaspokoic potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wyst?puj^cy poziom bezrobocia wymaga zdecydowanie wi?kszych naktadow

finansowych na aktywizacj? zawodow^, bezrobotnych. B$d@[ce w naszej dyspozycji



  srodki zostaty rozdysponowane jeszcze przed uptywem I potrocza 2011r.

  Ich zaangazowanie na dzieri 30.06.20Hr. przedstawia si? nast^pujqco:

 -  szkolenia - 30.430 zt,

 - prace interwencyjne - 11.470 zt,

    roboty publiczne - 111.400 zt,

 - staze-3.731.855 zt

    srodki na podj^cie dziatalnosci gospodarczej - 722.000 zt,
    refundacja kosztow dojazdu do pracy - 78.936 zt,

 - sktadki na ubezpieczenie spoteczne rolnikow - 1.000 zt.

       Majqc na uwadze racjonainq gospodark^ srodkami Funduszu Pracy limit

 srodkow zostat podzielony na finansowanie poszczegolnych form. W sposob ciqgty

 analizowane jest wydatkowanie i zaangazowanie srodkow ,,algorytmu" co umozliwia

 dokonywanie zmian powyzszego podziatu w trakcie roku. Podejmowane dziatania

 majq na celu zabezpieczenie wydatkowania srodkow w roku budzetowym.

       W I potroczu 2011r. na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu

 wydatkowano 3.424.171 zt. Znaczqca cz$sc tej kwoty zaangazowana zostata na
 pokrycie zobowi^zan przechodz^cych z ubiegtego roku. 6rodki te przeznaczone

 zostafy przede wszystkim na finansowanie stypendiow dia osob kontynuujeicych staz

 w 2011r, refundacj? kosztow poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sktadki
 na ubezpieczenie spoteczne w ramach prac interwencyjnych oraz zwrot kosztow

 przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej

 lub stazu. Pozostate srodki pozwolity zaktywizowac tqcznie 300 bezrobotnych

 poprzez zastosowanie instrumentow rynku pracy.

      Jedn^ z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych sq szkolenia. W okresie

 sprawozdawczym uruchomilismy 3 szkolenia przeprowadzane na wniosek osob

 bezrobotnych.
      Organizacja robot publicznych miata na celu aktywizacji zawodow^

bezrobotnych znajdujqcych si? w szczegolnej sytuacji na rynku pracy. Niestety

ograniczony limit srodkow uniemozliwit organizacj? tej formy w urz^dach gmin.

Umowy zostaty zawarte jedynie ze spotkami wodnymi,  gdzie zorganizowano

17 miejsc pracy. Zgtoszone przez spotki wnioski dotyczyty gtownie prac zwiqzanych
z utrzymaniem i wtasciwq eksploatacj^ urzqdzeri wodno - melioracyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w formy zaktywizowano 18 osob.



       Wazn^ rol? w aktywizacji zawodowej bezrobotnych petniq staze. To forma

 przeciwdziatania bezrobociu przede wszystkim dia ludzi mtodych, ktora cieszy si$

 bardzo duzym zainteresowaniem zarowno wsrod pracodawcow, jak rowniez

 bezrobotnych. W I potroczu 2011r. roku zorganizowano tqcznie 211 miejsc

 odbywania stazu, z czego 31 w ramach ,,algorytmu" oraz 180 w ramach projektu

 ,,EFS na sierpeckim rynku pracy".

 Forma ta osiqga efektywnosc na poziomie okoto 38%. Powyzszy wskaznik zapewnito

 podpisywanie umow z gwarancjsf zatrudnienia po zakohczeniu stazu.

       Innq. form^ aktywnego dziatania, jak^ podejmowat Urzsfd byto udzielanie

bezrobotnym srodkow na podj^cie dziatalnosci gospodarczej. Przy pomocy srodkow

finansowych b^dqcych w naszej dyspozycji powstanie 38 nowych podmiotow

gospodarczych. Srodki te zostaty udzielone w ramach projektu ,,EFS na sierpeckim     A
rynku pracy".

      Kolejn^ formq przeciwdziatania bezrobociu na lokalnym rynku pracy jest

refundacja kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dia

skierowanych bezrobotnych. Kwota srodkow b^dqcych w naszej dyspozycji nie

pozwolita na finansowanie tej formy. W wyniku rotacji w ramach powyzszej formy

zaktywizowano 30 bezrobotnych.

      W ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym me zawarto

zadnej umowy.

      Ze wzgl^du na ograniczone srodki refundacja kosztow przejazdu do miejsca

zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stazu oraz szkolenia nie byta

przyznawana (jedna osoba korzystataby z dwoch swiadczen). Konieczna byta      A

rowniez rezygnacja z przyznawania zwrotu kosztow dojazdu do miejsca zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej.
      W biezqcym potroczu na przetomie miesiqca stycznia i lutego rozliczono

i wyptacono deklaracje PIT - 11 za 2681 osob bezrobotnych korzystajqcych

z dost^pnych form aktywizacji zawodowej.
      Dokonano rozliczenia i analizy wydatkowanych srodkow Funduszu Pracy za

201 Or. na kwot? 19.069 tys. zt. Dokonano rozliczenia za 2010 rok sktadki zdrowotnej

za osoby bez prawa do zasitku w ramach zadah zleconych na kwot^ 1.928.070 zt.

W I potroczu biezqcego roku na w/w zadania wydatkowano i rozliczono srodki na

kwot(?1.068.482 zt.



       Na biezyo prowadzi si? ewidencj? wydatkow i kosztow Funduszu Pracy oraz

 Projektu EFS poddziatanie 6.1.3.

      Stan zatrudnienia w Powiatowym Urz$dzie Pracy na 30 czerwca 2011 roku

 wyniost 41 osob. Wsrod zatrudnionej kadry pracowniczej na stanowiskach

 urz^dniczych i pomocniczych stanowiskach biurowych wyksztatcenie wyzsze

 posiadaj^ 32 osoby, policealne i srednie zawodowe 4 osoby. Pozostate

 to stanowiska obstugi, z czego 1 osoba posiada wyksztatcenie srednie, 4 osoby

 wyksztatcenie zasadnicze zawodowe. Wewn^trzn^ struktur^ organizacyjn^

 i zakresy dziatania komorek organizacyjnych Powiatowego Urz?du Pracy w Sierpcu

 okresia Regulamin Organizacyjny nadany Uchwat^Zarzqdu Powiatu nr 461/80/08 z

 dnia 11.09.2008r. oraz Uchwat^ nr 675/13/09 Zarzqdu Powiatu w Sierpcu z dnia

 23.12.2009r. zmieniajqcq schemat organizacyjny Powiatowego Urz$du Pracy

 w Sierpcu. Wprowadzona zmiana schematu organizacyjnego wyodr?bnia, zgodnie

 z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, komork? pn. Centrum

Aktywizacji Zawodowej (CAZ) dia prowadzenia dziatalnosci zwiqzanej scisle

z aktywizacjq zawodowe.
      W 2011 roku stworzylismy wtasnq strong internetow^ dost?pnc[ dia wszystkich

www.pup-sierpc.samorzady.pl. Aktualna jest rowniez strona Biuletynu Informacji

 Publicznej www.pupsierpc.bip.org.pl. Obecnie Urz^d przygotowuje si$ do wtqczenia

do grona konsultantow Zielonej Linii, ogolnopolskiego systemu informacyj'nego,

funkcjonuj^cego na zasadzie contact center. Realizowany w ramach projektu system

,,Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Stuzb Zatrudnienia" stwarza

mozliwosc uzyskania kompleksowej informacji z zakresu rynku pracy przez klientow

Publicznych Stuzb Zatrudnienia. W miesiqcu kwietniu w Warszawie zostato

podpisane porozumienie pomi^dzy Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich, paristwowq

jednostk^ budzetowq podlegtq Ministrowi Pracy i Polityki Spotecznej w Warszawie

a Powiatowym Urz^dem Pracy w Sierpcu w sprawie obstugi klientow Zielona Linia.

      W celu zapewnienia bezpieczeristwa klientow oraz pracownikow tutejszego

Urz^du w miesiqcu styczniu br. zostata wykonana balustrada dia niepetnosprawnych

przy schodach wejsciowych do Urz?du. Ponadto w pomieszczeniach Urz^du zostaty

zamontowane  termostaty  ciepta.   Przedsi^wzi^cia  te  zostaty  wykonane

we wspotpracy ze Spotdzieini^ Mieszkaniowq Lokatorsko -- Wtasnosciow^ w Sierpcu.

We wtasnym zakresie wykonano rowniez podjazd do garazu.



      W celu podnoszenia i doskonalenia swoich umiej^tnosci   pracownicy

Powiatowego Urz^du Pracy w Sierpcu uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach

obejmujqcych swoim zakresem roznorodn^ tematyk?, ktora przedstawiata si?

nast^pujqco:

    @ Nowoczesni z Urz^du,

    @ Konsultacje merytoryczno - szkoleniowe z zakresu oprogramowania Syriusz

       Std-2011r.,

    @ Nowy plan kont to pestka,

    @ Nowa instrukcja kancelaryjna i archiwa zaktadowe w warunkach

       dokumentacji elektronicznej,

    @ Monitoring zawodow deficytowych i nadwyzkowych oraz badania rynku

       pracy na potrzeby publicznych stuzb zatrudnienia,

    @ Aktualne dziatania realizowane przez EURES,

    @ Nowe standardy ustug rynku pracy,

    @ Zarz^dzanie projektami wg Metodyki PCM,

    @ Nowe zasady odpowiedzialnosci funkcjonariuszy publicznych za razqce

       naruszenie prawa,

    @ Dokumentacja naboru w ramach poddziatania 6.1.3 POKL,

    @ Zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

       wprowadzone nowelizacjqz dnia 16 grudnia 2010r.,

    @ Dziatania podejmowane przez organizacje i instytucje rynku pracy na rzecz

       osob migrujqcych,

    @ Zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych,

    @ Postawy telefonicznej obstugi klienta Zielona Linia z zastosowaniem

       nowoczesnych narz^dzi komunikacji,

    @ Mazowieckie posrednictwo w europejskim wymiarze,

    @ Publiczne stuzby zatrudnienia wobec wezwah wspotczesnej rzeczywistosci

       gospodarczej,

    @ Zarzqdzanie infrastruktur^,

    @ Mazowszanki przedsi^biorcze w sieci,

    @ Podsumowanie dziatah za pierwsze potrocze 2011r. oraz planow na drugie

       potrocze w zakresie poradnictwa zawodowego, szkolen  bezrobotnych,

       posrednictwa pracy, a takze EURES.



       Powiatowy Urz^d Pracy w Sierpcu scisle wspotpracuje przy realizacji zadan

z Powiatowy Rad^ Zatrudnienia. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sierpcu

w I potroczu 2011 roku spotkata si$ na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia i 5 maja br.

Na posiedzeniach Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sierpcu m.in. zaopiniowata:

@ wniosek Pana Wiestawa Nowickiego o umorzenie sptaty nienaleznie pobranego

   zasitku przedemerytalnego,

@ kierunki ksztatcenia w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu Sierpeckiego na rok

   2011/2012,

@ podziat srodkow Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu

   w2011r.
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