UCHWAŁA Nr XXIX/585/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych
zadań realizowanych przez powiaty w 2009 roku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)
oraz art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.2)

Mając na uwadze konieczność pełnej realizacji na szczeblu województwa
regionalnej polityki w zakresie promocji zatrudnienia oraz racjonalnego
i uwzględniającego lokalne uwarunkowania i możliwości lokowania środków
Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów na realizację celów polityki rynku
pracy w województwie
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Określa się Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
realizowanych przez powiaty w 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Kryteria służyć będą realizacji następujących celów:
1) zmniejszeniu skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia;
2) poprawy warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
a) bezrobotnych do 25 roku życia;
b) bezrobotnych długotrwale;
c) bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
d) bezrobotnych bez wykształcenia średniego;
e) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia;
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 192,
poz. 1378, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056.

f) bezrobotnych niepełnosprawnych;
3) zmniejszeniu skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich;
4) wzrostowi efektywności realizowanych programów;
5) ułatwieniu dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez zwiększenie
zakresu i liczby osób objętych programami współfinansowanymi z Funduszu
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego, który podejmie odrębną uchwałę w trybie art. 109 ust. 8 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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