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  UCHWALA NR MO.J J.Z..I\1

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
  z dnia .^.lldCQiO...... 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly
w sprawie przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu
z wykonania rocznego programu dzialania za II polrocze 2010r.

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 i art. 33 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzadzie powiatowym (Dz, U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn.
zm.) oraz @ 55 ust. 2 pkt 1 i @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 2 lipca 2002 roku Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                    @1.

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie
przyjecia sprawozdania Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z wykonania
rocznego programu dzialania za II polrocze 2010 roku.

                                    @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                    @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1. Przewodniczacy Zarzadu

2. Wicestarosta

3. Czlonek Zarzadu

4. Czlonek Zarzadu

5. Czlonek Zarzadu

- Jan Laskowski

- Marek Gasiorowski

- Slawomir Olejniczak

- Wojciech Rychter

- Krystyna Siwiec
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Projekt

                      UCHWALA Nr ....../......./II
                    RADY POWIATU W SIERPCU

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

w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania rocznego programu
dzialania za II polrocze 2010r. przez Powiatowy Urzad Pracy
w Sierpcu

      Na podstawie @ 14 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 2 lipca 2002 roku Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) w zwiazku z @ 9a
Statutu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1-
Przyjmuje sie sprawozdanie z wykonania rocznego programu dzialania
za 11 polrocze 201 Or. przez Powiatowy Urzad Pracy w Sie.rpcu.

                                   @-^                                     2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

                                   @3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Rada Powfati
Sierpeckiego

                                 Uzasadnienie

do projektu uchwaty Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie przyjecia sprawozdania

Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu dziatenia za

II potrocze 2010 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/VH/07 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzedy Pracy

w Sierpcu, Powiatowy Urzad 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 poh-ocze do dnia 31 stycznia roku nastepnego.
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SPRAWOZDANIE

Z DZIALALNOSCI

@ POWIATOWEGO URZEDU PRACY

W SIERPCU

ZA II POLROCZE 2010 ROKU

SIERPC, Styczen 2011



       Sprawozdanie niniejsze obej'muje dziafalnosc Powiatowego Urz^du Pracy

w Sierpcu w szczegolnosci w zakresie promocji zafrudnienia, 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 sie gtownie na zapewnieniu wtesciwej obstugi bezrobotnych

oraz poszukujacych pracy.

       Na koniec 2010 roku zarejestrowanych byto 3921 osob bezrobotnych

oraz 34 osoby poszukujace pracy. W porownaniu do roku 2009 liczba bezrobotnych

zwiekszyte sie o 236 osob.   Osoby zamieszkujace tereny wiejskie stanowity

64,4% ogohj zarejestrowanych bezrobotnych.

      W strukturze bezrobotnych nadal najwieksza^ grupe stanowity osoby

dtugotrwale bezrobotne. Osoby pozostajace w ewidencji tacznie przez okres

ponad 12 miesiecy w okresie ostatnich 2 lat stanowity 54,6% ogotu

zarejestrowanych.   Liczna. grupe wsrod ogotu bezrobotnych - 52,1% stanowia

osoby mtode w wieku do 34 lat oraz osoby z wyksztatceniem zasadniczym

zawodowym, podstawowym i gimnazjalnym - 60,7% zarejestrowanych.

      Na koniec grudnia 2010 roku sposrod zarejestrowanych bezrobotnych prawo

do zasitku posiadato tyiko 758 osob. Wskaznik osob z prawem do zasitku

wynosil 19,3% i uleg{ zmniejszeniu o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Bezrobotni bez prawa do zasitku stanowili 80,7% ogohj zarejestrowanych.

      W okresie od stycznia do grudnia 2010 zarejestrowaty sie ogotem

5022 osoby, w tym 1089 osob z prawem do zasitku. Natomiast z ewidencji

wytaczono 4786 osob, z tego w zwiazku z podjeciem pracy 1925 osob, tj. 40,2%

ogohj wyrejestrowanych. Z tytutu nie stawienia sie w wyznaczonym terminie

w celu przyjecia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

proponowanej przez urzad lub w innym celu wynikajacym z ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym potwierdzenia gotowosci do podjecia

pracy zostaty wyrejestrowane 1364 osoby, tj. 28,9% ogo+u wyrejestrowanych.

Srednio miesiecznie rejestrowano 419 osob bezrobotnych.

Zwi^kszone   rejestracje   bezrobotnych   przypadaja.  w  miesia^cu   styczniu,

pazdzierniku oraz w miesia^cu listopadzie.

W miesiacu styczniu zarejestrowano 464 osoby, w miesiacu pazdzierniku

- 514 osob, natomiast w miesia.cu listopadzie 484 osoby bezrobotne.



       W 2010 roku 219 osob bezrobotnych z prawem do zasitku nabyto prawo

 do dodatku aktywizacyjnego.

 Osoby te nabyty prawo do dodatku aktywizacyjnego w zwiazku z podjeciem

 zatrudnienia z wtesnej inicjatywy.

       Realizacja zadah w zakresie swiadczeh okreslonych ustawa. wymaga

 zatatwienia spraw w formie decyzji administracyjnych.

 Wydano tacznie 13.009 decyzji orzekajacych o statusie zarejestrowanych osob

 (uznanie,   odmowa   uznania   za   osobe   bezrobotna,   utrata   statusu)

 oraz o swiadczeniach (przyznanie,    odmowa,    utrata,   zawieszenie, zwrot

 nienaleznie pobranych swiadczen, roztozenie na raty orzeczonego zwrotu).

 W 2010 roku wydano 623 decyzji wiecej niz w roku 2009.

 Od wydanych decyzji wpfyneto 41 odwoteh, z ktorych dwie zostaty uchylone

 przez Wojewode Mazowieckiego.

       Ponadto w 2010 roku wydano 6 postanowien - postanowieh o przekazaniu

sprawy do wtesciwego organu.

Zwrot nienaleznie pobranych swiadczeh orzeczono dia 59 osob, w tym dia 20 osob

zwrot nienaleznie pobranego zasi^ku dia bezrobotnych, dia 3 osob zwrot nienaleznie

pobranego stypendium, dia 6 osob zwrot nienaleznie pobranego dodatku

aktywizacyjnego, dia 23 osob zwrot badah lekarskich oraz dia 7 osob zwrot kosztow

szkolenia.

      Istotna^ sprawa^ w obstudze zarejestrowanych osob jest proces naliczania

swiadczeh. Miesiecznie sporzadza sie listy wyptat dia okoto 1230 osob.

Zgodnie z nowelizacja. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych

oraz interpretacja. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departamentu Zarzadzania

EPS - wszystkie swiadczenia wyptecane od 01.01.201 Or. uczestnikom projektu

Program Operacyjny Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow unijnych

sa.wolne od podatku dochodowego tzn. wyptecane sa.w kwotach brutto.

W zwiazku z powyzszym dokonano zwrotu - poprzez ponowne naliczenie swiadczen

(korekcyjne listy wyptat) - potra.conego podatku dochodowego od naleznego

i wypteconego w 2010 r. stypendium z tytutu odbywania stazu dia 306 osob.

      Realizowano rowniez zadania wynikaja^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 obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, zas osoby wytaczone

         z ewidencji - wyrejestrowane z ubezpieczen.

         Zgtoszenia do ubezpieczeh i zmiany w ubezpieczeniu osob zarejestrowanych

         oraz ich cztonkow rodziny przekazywano do Zaktedu Ubezpieczeh Spotecznych

         droga. elektroniczna.

         Dokonano licznych wyjasnieh do ZUS-u odnosnie pobranych swiadczeh

         przez bezrobotnych (okresy pobierania zasitku pokrywaty sie z okresem'zatrudnienia

         - przeprowadzono postepowanie w sprawie ustalenia naleznie/nienaleznie

         pobranego zasitku) oraz okresow podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego

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

         Zwiazane byto to z ustalaniem przez ZUS kapitakj poczatkowego, emerytury

         lub renty badz z prowadzona. przez ZUS weryfikacja. dokumentow zgtoszeniowych

         otrzymanych w formie papierowej (przed przekazywaniem zgtoszeh do ZUS droga.

         elektroniczna).

               Niewatpliwie bardzo pracochtonna^ czynnoscia^ w procesie obshjgi osob

         zarejestrowanych    byto    wydawanie    roznego    rodzaju    zaswiadczen

         potwierdzajacych ich status, rodzaj i wysokosc otrzymywanych swiadczen

         jak rowniez udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski o udostepnienie danych

         ze zbioru danych osobowych.

         Wydano   7198   zaswiadczeh   roznego   rodzaju   celem   przedtozenia

         w szkotach, zaktedach pracy, ZUS, KRUS, osrodkach pomocy spotecznej

         i innych instytucjach. Udzielono 548 odpowiedzi na wnioski o udostepnienie danych

         ze zbioru danych osobowych wpfywaja^ce od Komornika Sadowego, Policji,

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

               W ramach realizacji zadan w zakresie informacji dia klientow Urzedu

         udostepniano niezbedne materialy w postaci ulotek i broszur. Materiaty

         informacyjne w zaieznosci od zachodza^cych zmian w przepisach byty na biezaco

         aktualizowane.

         Pracownicy Dziahj na poszczegolnych stanowiskach udzielali szczegotowych

         informacji i wyjasnieh w zakresie zatetwianych spraw.

               Dia zapewnienia sprawnej obstugi zgtaszaja.cych sie osob pracownicy

         Dzia^u wspofpracowali ze wszystkimi  pracownikami  Urzedu w zakresie

         swiadczonych us'1'ug.

               Podstawowym zadaniem posrednictwa pracy jest udzielanie pomocy osobom

.1       bezrobotnym i poszukujacym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz



 pracodawcom w pozyskiwaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach

 zawodowych, a takze pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy.

  W 201 Or w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sierpcu zostato zaewidencjonowanych

 ogotem 1429 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej( w analogicznym

 okresie 2009r- 1182) w tym 587 to miejsca zatrudnienia niesubsydiowane.

 Najczesciej powtarzajacymi sie ofertami pracy sa. oferty na stanowiska sprzedawcy,

 referenta i pracownika administracyjno-biurowego. Przecietnie w miesiacu mielismy

 do dyspozycji prawie 119 ofert pracy. Propozycje pracy przedstawiono 1480 osobom,

 z czego 430 zostato zatrudnionych za posrednictwem Urzedu. Ponadto 1737

 osobom przedstawiono propozycje na wolne miejsca aktywizacji zawodowej, z czego

 842 osoby rozpoczety odbywanie stazu u pracodawcy.

       Zgtaszane oferty pracy sa. wywieszane na tablicy ogtoszeh Urzedu w miejscu

 ogolnie dostepnym dia zainteresowanych. Sa^ na biezaco aktualizowane

 i  umieszczane  na stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  (BIP)  PUP

 www.pupsierpc.bip.org.pl oraz przesytene i wtaczane do Centralnej Bazy Ofert Pracy

 (CBOP), ktora jest dostepna rowniez przez strone BIP

       Posrednictwo pracy szczegolnie wazna^ role odgrywa w procesie ograniczania

 bezrobocia i neutralizacji jego skutkow. Na terenie naszego powiatu dziate wiele firm,

jednak tyiko czesc z nich zgtesza do PUP informacje o poszukiwanych

pracownikach,  nowelizacja ustawy zniosta obowia^zek informowania PUP

o wolnych miejscach zatrudnienia.

      Firmy funkcjonujace na lokalnym rynku pracy to w wiekszosci mate podmioty

gospodarcze zatrudniajace nielicznych pracownikow lub majace charakter samo-

zatrudnieniowy. Profil dzialalnosci podmiotow gospodarczych na terenie powiatu Jest

niezmienny od lat, zatem potrzeby pracodawcow dotyczace naboru nowych

pracownikow sa. rowniez niezmienne, jednakze stawiane sa^ przed nimi coraz wyzsze

wymagania (kwalifikacje).

      Ustugowa rola wobec poszukujacych pracy wymaga od nas utrzymywania

stafych kontaktow z partnerami rynku pracy. W okresie sprawozdawczym posrednik

pracy odbyt 225 wizyt u pracodawcow. Kontakty te mia'ly na celu promowanie ustug

posrednictwa pracy i instrumentow rynku pracy, pozyskanie informacji o sytuacji

matych i srednich przedsiebiorstw oraz o aktualnych i przysztych potrzebach

kadrowych. W wyniku wizyt posrednik pracy pozyskat do wspotpracy 97 nowych

pracodawcow.

Od stycznia br. zorganizowano 2 gietdy pracy, w ktorej uczestniczyto 49 osob.



      W procesie realizacji zadah poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

do kohca grudnia 2010 roku wykorzystano zarowno indywidualne jak tez grupowe

formy poradnictwa; objete zostaty 1475 osoby, w tym poradami indywidualnymi 782

osoby, poradami grupowymi 693 osoby w 54 grupach.

      W sytuacji pierwszego kontaktu z bezrobotnymi lub poszukujacymi pracy

doradca zawodowy przeprowadza rozmowy wstepne. W okresie sprawozdawczym

odbyto sie 955 rozmow wstepnych.

Ponadto udzielono 1475 osobom informacji zawodowej, wtym :

         - indywidualnej          - 782 osoby,

         - grupowej             - 693 osobyw54 grupach,

         - mtodziezy uczacej sie   - 136 osob w 6 grupach.

       Efektem pracy doradcy zawodowego i klienta PUP, wyrazonej w formie

pisemnej deklaracji stron, zawierajacej cele i alternatywe zawodowa. oraz dziatania

jakie beda^ podejmowane dia osiagniecia celow wraz z terminem realizacji, byto

opracowanie Indywidualnych Planow Dziatenia (IPD) dia 1472 osob, z czego 716

osob podjeto zatrudnienie.

Najtrudniejsza^ grupe do wspotpracy z doradca^ zawodowym  stanowia.

osoby    dtugotrwale    bezrobotne,    a    w    szczegolnosci    mezczyzni

bez kwalifikacji zawodowych. Osoby dhjgotrwale bezrobotne traca^ motywacje

do poszukiwania pracy, czasem bywaja^ zdesperowane. Stres powodowany brakiem

znalezienia pracy prowadzi w wielu przypadkach do zatamanja, a nawet do depresji.

Brak nadziei powoduje apatie i zniechecenie do dziatenia.

      Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana jest rowniez

w ramach dziateh Klubu Pracy. Polega ona w szczegolnosci na prowadzeniu szkoleh

z zakresu umiejetnosci aktywnego poszukiwania pracy, zajec aktywizacyjnych oraz

tworzeniu dostepu do informacji i elektronicznych baz danych.

      W okresie styczeh - grudzien 201 Or. odbywafy sie zajecia aktywizacyjne

w ramach Klubow Pracy, w ktorych w 10 grupach uczestniczyty 133 osoby.

Przeprowadzone zajecia ucza, ,,zareklamowania sie" przysztemu pracodawcy,

uswiadamiaja.osobie jej wartosc, mobilizuja.do podjecia czynnosci w celu znalezienia

pracy. Udziat w tych zajeciach przetemuje poczucie bezradnosci, pozwala znalezc

motywacje do dziatania, uwierzyc w siebie, poznac swoja. wartosc. Ponadto

w ramach Klubu Pracy zorganizowano rowniez szkolenia, w ktorych uczestniczyto

ogotem 137 osob w 10 grupach. Szkolenia te ciesza. sie coraz wiekszym

zainteresowaniem bezrobotnych beda^cych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy



 (dtugotrwale bezrobotni oraz bez kwalifikacji zawodowych). Gtowna grupe bioraca

 udziat w szkoleniach tworza. kobiety,

      Zadania okreslone w rocznym programie dziatania Powiatowego Urzedu Pracy

 byty kontynuacja. sukcesywnego ograniczania bezrobocia na terenie powiatu

 Sierpeckiego.

       Pierwotny limit srodkow przyznawanych przez Ministra Pracy i Polityki

 Spotecznej wedtug wzoru algorytmu na realizacje programow na rzecz promocji

 zatrudnienia, tagodzenia skutkow bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniost

 7.564.000 zt.

      W przypadku wystepujacej specyfiki lokalnego rynku pracy powyzsze srodki sa

 niewystarczajace, diatego tez jednym z priorytetowych celow Dziatu Instrumentow

 Rynku Pracy byto pozyskiwanie dodatkowych srodkow na finansowanie aktywnych

form.

       Na nasz wniosek kwota ,,pierwotnego algorytmu" zostate zwiekszona

o1.500.000 zt.

       Ponadto w 201 Or. Urzad pozyskat srodki w wysokosci 2.632.900zl'

na realizacje projektu wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu

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

dzialania 6.1   ,,Poprawa dostepu 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. -L^czna wartosc projektu wyniosta 3.097.495,18 zt.

 Mimo pozyskania dodatkowych funduszy wolne srodki beda^ce w dyspozycji okazaty

sie niewystarczaja^ce. DIatego tez  wystapilismy o srodki z ,,rezerwy" Ministra

co pozwolito pozyskac nam kolejne 177.800 zt.

Wobec powyzszego taczny limit srodkow dia powiatu Sierpeckiego na finansowanie

aktywnych form przeciwdziatenia bezrobociu w 201 Or. wyniost 11.874.700 zt.

      Wykorzystanie srodkow Funduszu Pracy w 2010 roku przedstawia sie

nastepujaco:

..i szkolenia-800.071 zt,

' prace interwencyjne - 17.757 zt,

;; roboty publiczne - 1.085.568 zt,

^ staze-5.271.238 zt,

;; srodki na podjecie dziatalnosci gospodarczej -2.373.166 zt,

 ! wyposazenie lub doposazenie stanowiska pracy - 2.114.900 zt,



' i refundacja kosztow dojazdu do pracy - 200.039 zt.

       Majac na uwadze racjonalna^ gospodarke srodkami Funduszu Pracy limit

srodkow zostat podzielony na finansowanie poszczegolnych form. W sposob ciagty

analizowane byto wydatkowanie i zaangazowanie srodkow ,,algorytmu" co umozliwito

dokonywanie zmian powyzszego podziatu w trakcie roku. Podejmowane dziatania

miaty na celu zapewnienie ciaatosci organizacji aktywnych form oraz zabezpieczenie

wydatkowania srodkow w roku budzetowym.

      Celem prawidtowej realizacji projektow wystepowalismy z propozycja. zmian,

ktore dotyczyty:

- przesuniec pomiedzy poszczegolnymi kategoriami wydatkow,

- zwiekszenia liczby beneficjentow projektu,

- zwiekszenia liczby beneficjentow obejmowanych dana. forma, wsparcia.

Zmiana programu byta mozliwa dzieki prowadzonej na biezaco analizie pod ka.tem

 prawidtowosci ich realizacji.

      Podjete dziatania umozliwity maksymalne wykorzystanie pozyskanych

funduszy:

- ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" - 99,69%,

- pozostate srodki Funduszu Pracy - 99,97%.

      tiacznie na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu wydatkowano

11.862.739 zt co stanowi 99,9% ogotu srodkow bedacych w naszej dyspozycji.

      Powyzsze srodki pozwolity zaktywizowac ta^cznie 1.681 osob poprzez

zastosowanie instrumentow rynku pracy.

      Jedna^ z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych sa^ szkolenia. W 2010 roku

na szkolenia skierowano 238 osob (w tym 2 osoby poszukujace pracy), w tym

178 w ramach szkoleh grupowych i 60 w ramach szkolen przeprowadzanych

na wniosek osob bezrobotnych i poszukujacych pracy.

W ramach szkoleh grupowych przeszkolono 172 bezrobotnych ( 6 osob przerwato

form?) w zakresie:

   - ,,Kierowca kat. C" - 20 osob,

   - ,,Kierowca kat. C+E" - 10 osob,

   - ,,Brukarz" - 5 osob,

   - ..Operator koparko - tadowarki" -18 osob,

   - ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie TIG ze stali nierdzewnych" -

      19 osob,



       ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie TIG w aluminium i jego

       stopow" - 10 osob,

    - ,,Spawanie spoinami pachwinowymi w metodzie MAG stal niestopowa" - 20

       osob,

    - ,,Fryzjer"-10 osob,

    - ,,Ksiegowa" - 10 osob,

    - ,,Kucharz"-10 osob,'

    - ,,Bukieciarz" - 10 osob,

    - ,,Wizazystka" - 20 osob,

    - ,,Kierowca wozkow jezdniowych" - 10 osob.

      Organizacje powyzszych szkoleh poprzedzita diagnoza potrzeb szkoleniowych.

 Sporzadzono ,,Liste zawodow i specjalnosci, na ktore istnieje zapotrzebowanie

 na lokalnym rynku pracy" oraz ,,Wykaz potrzeb szkoleniowych osob uprawnionych

 do szkolenia", na podstawie ktorych opracowano ,,Plan szkoleh na 2010 rok"

 pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowa. Rade Zatrudnienia.

 Doboru instytucji szkolacych do przeprowadzenia szkoleh grupowych dokonata

 Komisja ds. wyboru ofert instytucji szkolacych w oparciu o przepisy ustawy Prawo

zamowieh publicznych.

      Kolejna forma jaka^ sa. prace interwencyjne cieszy sie coraz mniejszym

zainteresowaniem pracodawcow i jest stopniowo wypierana przez refundacje

kosztow wyposazenia lud doposazenia stanowiska pracy. W 2010 roku w ramach

prac interwencyjnych zatrudnienie podjeto jedynie 6 bezrobotnych. Efektywnosc tej

formy wyniosta 100%.

      Organizacja robot publicznych to dziatania podejmowane wspolnie

z samorzadami. Miaty one na celu aktywizacje zawodowa bezrobotnych beda^cych

w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, z wyjatkiem bezrobotnych do 25 roku zycia.

Zgtoszone przez samorzady wnioski dotyczyty gtownie realizacji przedsiewziec

inwestycyjnych, takich jak remont drog oraz budowa chodnikow. Ponadto spotki

wodne organizowaty roboty publiczne dia bezrobotnych do wykonywania prac

zwiazanych z utrzymaniem    i wtasciwa^ eksploatacjq urza^dzeh wodno -

melioracyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w formy zaktywizowano 139 bezrobotnych.

      Wazna role w aktywizacji zawodowej bezrobotnych petnia^ staze. To forma

przeciwdziatania bezrobociu przede wszystkim wsrod Judzi mtodych, ktora cieszy si?

bardzo duzym zainteresowaniem zarowno wsrod pracodawcow, jak rowniez



bezrobotnych. W 2010 roku zorganizowano tacznie 842 miejsca odbywania stazu,

z czego 662 w ramach ,,algorytmu" oraz 180 w ramach projektu ,,EFS na sierpeckim

rynku pracy".

Forma ta w 2010 roku osiagneta efektywnosc na poziomie 61 %. Powyzszy wskaznik

zapewnito podpisywanie umow z gwarancja zatrudnienia po zakohczeniu stazu.

       Inna^ forma, aktywnego dziatania, jaka podejmowat Urzad byto udzielanie

bezrobotnym srodkow na podjecie dziatalnosci gospodarczej. Przy pomocy srodkow

finansowych bedacych w naszej dyspozycji, w 2010 roku powstato 126 nowych

podmiotow gospodarczych. Srodki algorytmu umozliwity otworzenie wtasnej finny

63 bezrobotnym. W ramach projektu ,,EFS na sierpeckim rynku pracy" srodki na

podjecie dziatalnosci gospodarczej otrzymaty 63 osoby.

       Kolejna. forma, przeciwdziatania bezrobociu na lokalnym rynku pracy byta

refundacja kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dia

skierowanych bezrobotnych. W 2010 roku refundacje przyznano 80 podmiotom

prowadzacym dziatalnosc gospodarcza, na wyposazenie 110 stanowisk pracy.

W wyniku rotacji w ramach powyzszej formy zaktywizowano 148 bezrobotnych.

       Osoby podejmujace zatrudnienie lub inna^ prace zarobkowa. na podstawie

skierowania Urzedu i uzyskuja^ce wynagrodzenie w wysokosci nieprzekraczajacej

200% minimalnego wynagrodzenia mogty ubiegac sie o zwrot kosztow przejazdu.

Z tej formy wsparcia skorzystaty 182 osoby.

Maja^c na uwadze zwiekszenie atrakcyjnosci poszczegolnych form dia osob

zamieszkuja^cych poza terenem miasta finansowalismy rowniez koszty przejazdu do

miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stazu oraz szkolenia.

       W 201 Or. realizowalismy rowniez projekt ,,Wzmocnienie i rozwoj publicznych

stuzb zatrudnienia w regionie - czesc II" w ramach poddziatania 6.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki. Projekt realizowany byt od dnia 01.04.201 Or. do dnia

31.12.2010r. taczna wartosc projektu wyniosta 159.000 zt, w tym wnioskowane

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spotecznego 135.150 zt.

       Ponadto w okresie sprawozdawczym pozyskalismy kolejne srodki z EFS

w wysokosci 297.840 zt na realizacje projektu ,,Wzmocnienie i rozwoj publicznych

stuzb zatrudnienia w regionie - czesc 111" w ramach poddziatania 6.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitat Ludzki, ktory realizowany bedzie w okresie 01.01.20Hr. -

31.12.2013r. Ogolna wartosc projektu wynosi 350.400 zt.

Gtownym celem wyzej opisanych projektow jest podjecie dziatah na rzecz

wzmocnienia i rozwoju publicznych stuzb zatrudnienia w powiecie sierpeckim, w tym



 upowszechnienie posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez

 dodatkowe zatrudnienie posrednikow pracy (2 osoby) oraz doradcy zawodowego.

       Wewnetrzna^ strukture organizacyjna  i  zakresy dziatania  komorek

 organizacyjnych Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu okresia Regulamin

 Organizacyjny nadany Uchwata. Zarzadu Powiatu w Sierpcu nr 845/163/10 z dnia

 29 wrzesnia 2010. Z dniem 29 wrzesnia br. moc stracity dwie Uchwaty Zarzadu

 Powiatu w Sierpcu, tzn. Uchwata nr 461/80/08 z dnia 11.09.2008r. w sprawie

 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu

 oraz Uchwata Nr 675/130/09 z dnia 23.12.2009r. w sprawie zmiany schematu

 organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu.

      W PUP utworzono nastepujace komorki organizacyjne:

      - Centrum Aktywizacji Zawodowej - symbol organizacyjny komorki -CAZ,

      - Dziat Ustug Rynku Pracy - symbol organizacyjny komorki ~ UR,

      - Dziat Instrumentow Rynku Pracy - symbol komorki organizacyjnej - IR,

      - Dziat Informacji, Ewidencji i Swiadczeh - symbol komorki organizacyjnej - IE,

      - Dziat Finansowo-Ksiegowy - symbol komorki organizacyjnej - FK,

      - Dziat Organizacyjno -Administracyjny- symbol komorki organizacyjnej -OA.

 W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowane sq zadania ustug rynku

pracy i instrumentow rynku pracy.

      Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2010 roku w PUP w Sierpcu zatrudnionych

byto 40 osob. Wsrod zatrudnionej kadry pracowniczej wyksztatcenie wyzsze posiada

31 osob, policealne i srednie zawodowe 6 osob, zasadnicze zawodowe 2 osoby,

1 osoba z wyksztatceniem podstawowym.

      W miesiacu maju w Powiatowym Urzedzie Pracy zostat wdrozony, zgodnie

z zatozeniami umowy Spotki Sygnity z Centrum Zasobow Ludzkich (jednostka

powotana przez Ministra Pracy i Polityki Spotecznej) na dostawe i wdrozenie

oprogramowania Syriusz dia Publicznych Stuzb Zatrudnienia, nowy program

aplikacyjny Syriusz. Nowy system jest nastepca. dziatajacego od 1999 roku systemu

PULS. Syriusz to system informacyjny pozwalajacy na monitorowanie rynku pracy

w Polsce. Wszyscy pracownicy pracujacy na aplikacji Syriusz zostali przeszkoleni

w zakresie obstugi nowego oprogramowania.

      W zwia.zku z wdrozeniem nowego oprogramowania zostat zakupiony serwer

pod potrzeby Syriusz Std. Ponadto w 2010 roku Urza^d wyposazyt kilka stanowisk

pracy w nowy sprzet informatyczny. W tym celu zostaty zakupione 4 komputery,



4 drukarki, 4 notebooki. Zaopatrzono rowniez Urzad w materiaty eksploatacyjne

poprzez zakup papieru do drukarek, tonerow, dyskietek, ptyt CD/DVD itd.

      W celu zapewnienia bezpieczehstwa klientow oraz pracownikow tut. Urzedu

w miesiacu listopadzie br. zostat wymieniony chodnik przed Urzedem.

Przedsiewziecie to zostato wykonane przy wspotpracy ze Spotdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Wtasnosciowa^w Sierpcu.

       W celu podnoszenia i doskonalenia swoich umiejetnosci   pracownicy

Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach

obejmujacych swoim zakresem roznorodna. tematyke, ktora przedstawiata sie

nastepujaco:

    @ dziatania realizowane przez EURES,

    @ zastosowanie nowelizacji ustawy Pzp w urzedach pracy,

    @ wspotpraca posrednikow, doradcow w realizacji, ewaluacji i kontroli

       Indywidualnych Planow Dziatania w ramach CAZ-ow,

    @ dokumentacja naboru w ramach Poddziatania 6.1.3. POKL,

    @ od nieufnosci do wspotpracy, czyli jak z mediow uczynic sprzymierzehca

       urzedu,

    @ udzielanie pierwszej pomocy,

    @ dokumentacja    naboru    oraz    zasady    rozliczania    wydatkow

       i sprawozdawczosci w ramach Poddziatania 6.1.2. Dziatania 6.1 POKL,

    @ oprogramowanie aplikacyjne Syriusz,

    @ administracja systemami aplikacyjno- bazowanymi opartymi o platforme

       JBoss,

    @ spotkanie poswiecone omowieniu przepisow dot. Koordynacji Systemow

       Zabezpieczenia Spotecznego,

    @ Urzad Pracy motorem mobilnosci zawodowej na europejskim rynku pracy,

    @ spotkanie dot. podsumowania i analizy podejmowanych dziatah na rzecz

       bezrobotnych w I potroczu br.,

    @ zagadnienia zwiazane z procedura wnioskowania o srodki z rezerwy

       Funduszu Pracy,

    @ zaawansowana administracja SUSE Linux Enterprise 10,

    @ rozliczanie, ksiegowanie, windykacja dotacji i Funduszu Pracy oraz

       ewidencja ksiegowa POKL dziatanie 6.1.2 i 6.1.3 w Urzedach Pracy

       w2010r.,



 @ przygotowanie i przekazywanie danych do sprawozdania RB-33,

 @ skuteczna komunikacja interpersonalna,

 @ podnoszenie  efektywnosci   pracy  i  zarzadzanie  czasem.   Etyka

    profesjonalnego Urzednika,

 @ wspotpraca sie optaca-ekonomia spoteczna a instytucje rynku pracy

    i pomocy spotecznej,

 @ monitoring zawodow deficytowych i nadwyzkowych,

 @ warsztaty wydawania decyzji administracyjnych w powiatowych urzedach

    pracy,

 @ zasada rownosci ptci w projektach POKL,

 @ tworzenie zapytah SQL w oparciu o baze danych PostgreSQL

    i oprogramowanie Syriusz,

 @ Ptatnik dia Urzedow Pracy-praktyczne dia pracownikow Urzedow Pracy,

 @ nowa instrukcja kancelaryjna w jednostkach sektora finansow publicznych,

 @ zmiany w zakresie przyznawania dotacji oraz refundacji kosztow

    wyposazenia lub doposazenia stanowisk pracy w mysl znowelizowanej

    Ustawy i aktow wykonawczych,

 @ klasyfikacja zawodow i specjalnosci - prawidtowa identyfikacja zawodow po

    zmianie od 1 lipca2010r.,

@ analiza j interpretacja badah lokalnego rynku pracy w dziataniach

   publicznych stuzb zatrudnienia,

@ szukam pracy,

@ zastosowanie nowych standardow ustug rynku pracy wg nowego

   rozporzadzenie w Urzedach Pracy - nowa dokumentacja , procedury,

   praktyczne wskazowki,

@ ksiegowosc w projektach - zagadnienia prawno - formalne,

@ zamowienia publiczne w procedurach EFS,

@ kontrole zewnetrzne realizowane obowiazkowo przez pracownikow Urzedow

   Pracy w 201 Or. - od teorii do praktyki,

@ prawidtowa realizacja ustug rynku pracy zgodnie ze standardami

   obowiazujacymi od 29 grudnia 201 Or. oraz zadania pracownikow publicznych

   stuzb zatrudnienia w zakresie realizacji ustug,

<@ analiza potencjatu i przeszkod aktywizacji zawodowej osob w wieku 50+ w

   wojewodztwie mazowieckim.



      W 2010 roku Powiatowy Urzad Pracy byt poddany kontroli zewnetrznej

 nastepujacych instytucji:

    > Kancelarii Obstugi Finansowej Stefania Paraszewska w zakresie zgodnosci

       i prawidtowosci wydatkowania srodkow finansowych. W wyniku kontroli nie

       wydano zaieceh pokontrolnych.

    > Najwyzszej Izby Kontroli   Delegatury w Warszawie. Kontrola^ objeto

       powiazania budzetu Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu z budzetem

       pahstwa w zakresie wybranych dochodow i wydatkow w 2009r. (optacanie

       sktadek na ubezpieczenie zdrowotne dia bezrobotnych niepobierajacych

       zasitku lub stypendium). W wyniku kontroli nie wydano zaieceh

       pokontrolnych.

    > Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie Wydziat Polityki Spotecznej

       Oddziat w Delegaturze - Placowce Zamiejscowej w Ptocku ul. Kolegialna

       16 wzakresie:

        - przestrzegania standardu organizacji szkoleh oraz wykorzystanie srodkow

          Funduszu Pracy na organizowanie szkoleh. W wyniku kontroli nie wydano

          zaieceri pokontrolnych,

        - funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorzadu terytorialnego -

          tworzenie w ramach urzedow pracy Centrow Aktywizacji Zawodowej.

          W wyniku  kontroli  wydano  zaiecenie  pokontrolne  polegajace

          na    wprowadzeniu zmian w tresci regulaminu organizacyjnego

          Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu wskazujac na wyodrebnienie

         w strukturze Urzedu wyspecjalizowanej komorki organizacyjnej - Centrum

         Aktywizacji Zawodowej. Zaiecenie zostato wykonane w terminie.

    > Zespot Kontrolny Komisji Rewizyjnej Powiatu w Sierpcu w zakresie

       sprawdzenie czy doszto do namszeh zapisow ustawy o samorzadzie

       powiatowym w zakresie wykonywania mandatu radnego Rady Powiatu

       w Sierpcu. W wyniku kontroli nie stwierdzono naduzycia wtadzy przez

       radnych.

      Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu scisle wspotpracuje przy realizacji zadah

z Powiatowa. Rada Zatrudnienia. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Sierpcu

w 2010 roku spotkata sie na 3 posiedzeniach w dniach: 05.03.201 Or.; 17.08.201 Or.;

22.12.2010r.



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

@ kierunki ksztatcenia w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu Sierpeckiego na rok

     2010/2011,

@ kryteria przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo srodkow na podjecie

   dziatalnosci gospodarczej;

@ kryteria refundacji podmiotom prbwadzacym dziatalnosc gospodarcza^ ze srodkow

   Funduszu Pracy kosztow wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dia

   skierowanego bezrobotnego;

@ podziat srodkow Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu

   w 201 Or,

@ wniosek w sprawie umorzenia sptaty pozostatej czesci refundacji.
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