UCHWAŁA NR LlII/943/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

ŁÓDZKIEGO

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie: przyjęcia "Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy
dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań"
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645, z 2014 r., poz.
379, poz. 1072) w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 109 ust. 8 i ust. 11 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U.
z 2013r. poz.674, poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1645, poz. 1623, poz. 1650, z
2014 r. poz. 567, poz. 598, poz.1146), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala co
następuje:

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Zarząd Województwa

Łódzkiego

"Kryteria

ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa
łódzkiego na finansowanie
skutków bezrobocia

programów na rzecz promocji zatrudnienia,

i aktywizacji

zawodowej

łagodzenia

oraz innych fakultatywnych

zadań",

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XXX1I616/12 Sejmiku Województwa
z dnia 18 grudnia 2012 roku, w sprawie przyjęcia "Kryteriów
Funduszu
finansowanie

Pracy

dla

samorządów

proqrarnów

na rzecz

powiatowych
promocji

ustalania

województwa

zatrudnienia,

Łódzkiego
środków

łódzkiego

łagodzenia

na

skutków

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząq Sejmik 1

~M~ur

Załącznik do
Uchwały Nr LlII/943/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 28 października 2014 r.

Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów
powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz innych fakultatywnych zadań

Rozdział I

Podstawa prawna:
Art. 109 ust 8 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004r. o promocji

zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz.674, poz. 675, poz. 829, poz.
1291, poz. 1645, poz. 1623, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598), - zwana dalej
Ustawą.

Rozdział II

Finansowanie

programów

na rzecz promocji

zatrudnienia,

łagodzenie

skutków

bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

1. Ustalanie

kwot środków

finansowanie

Funduszu

Pracy dla poszczególnych

powiatów

aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia,

na

łagodzenia

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dokonywane jest z uwzględnieniem
jednolitych, mierzalnych kryteriów i ogólnie dostępnych wielkości.

2. W

ustalaniu

kwot

środków

Funduszu

Pracy

dla

samorządów

powiatów

uwzględnia się następujące kryteria
2.1

liczbę zarejestrowanych

2.2

strukturę bezrobocia,

2.3

stopę bezrobocia,

2.4

wskaźnik

efektywności

bezrobotnych,

osób bezrobotnych,

działań

urzędów

pracy

na

rzecz

aktywizacji

2.5

poziom wykorzystania
na realizację

przez samorządy powiatów środków Funduszu Pracy

programów

współfinansowanych

z Europejskiego

Funduszu

powiatów,

może być

Społecznego.

3. Kwota środków

Funduszu

..

wydatkowana
programów

w

roku

Pracy dla samorządów

budżetowym

na rzecz promocji

na

finansowanie

zatrudnienia,

łagodzenia

jaka

działań

dotyczących

skutków

i aktywizacji zawodowej, w tym projektów współfinansowanych

bezrobocia

z Europejskiego

Funduszu Społecznego ustalana jest według następującego wzoru algorytmu:

Ap= O,5Pa+O,5Pa X Pm
gdzie:
Pa=

850n 1,3+830n 1,1

xO,5+

xO,25+ __

Zn

z z,

LB50n 1,3+830n 1,1

xO,25

EFS

Pm=

LEFS

n - oznacza dany powiat
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1)

Ap

-

w powiecie

kwota

środków

programów

jaka

na rzecz

może

być

promocji

wydatkowana

na

finansowana

zatrudnienia,

łagodzenia

skutków

Pa - kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie

programów

na rzecz

bezrobocia i aktywizacji zawodowej
2)

promocji

zatrudnienia,

przyznana

łagodzenia

dla województwa

dysponenta

Funduszu

skutków

decyzją

Pracy

w

bezrobocia

Ministra
danym

i aktywizacji

Pracy i Polityki
roku

zawodowej

Społecznej

budżetowym

jako

pomniejszona

o rezerwę samorządu województwa,
3)

Bn - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych

koniec

miesiąca.

poprzedzającego

Średnia

liczona

z 12 miesięcy

bezrobotnych,

wg stanu na

poprzedzających

rok dla którego ustalana jest wysokość

11X roku

środków, zwana dalej

średnią miesięczną (1 IX-31 VIII)
4)

Kn

-

korygującym

średnia

miesięczna

wynoszącym

1 dla

stopa

bezrobocia

powiatu

o

liczona

najniższej

współczynnikiem

stopie

bezrobocia

zwiększony dla pozostałych powiatów o 0,002 za każde 0,1 punktu procentowego

5)

850n

skorygowana

-

zarejestrowanych
6}

830n

o

wskaźnik

1,3

średnia

miesięczna

liczba

miesięczna

liczba

osób bezrobotnych po 50 roku życia
skorygowana

zarejestrowanych

o

wskaźnik

1,1

średnia

osób bezrobotnych do 25 roku życia. Do wyliczeń kwot środków

FP na rok 2016 i następne brane pod uwagę będą osoby do 30 roku życia.
7)

Zn -

efektywność

wynoszącym

1

dla

zatrudnieniowa
powiatu

o

liczona

współczynnikiem
efektywności

nejniższe]

korygującym
zatrudnieniowej

i zwiększany dla pozostałych powiatów o 0,002 za każde 0,1 punktu procentowego
8)

Pm - procentowy udział wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację

programów współfinansowanych
samorząd

powiatu,

poprzedzających

w

z Europejskiego

ogólnej

rok poprzedni

wartości
dla którego

Funduszu

wydatków,

Społecznego

w

ciągu

przez

dwóch

ustalana" jest wysokość

lat

środków

Funduszu Pracy.

4. W przypadku powiatów
środków

Funduszu

piotrkowskiego

oraz skierniewickiego

przyznana

Pracy stanowi sumę środków obliczonych

kwota

oddzielnie

dla

powiatu ziemskiego i miasta na prawach powiatu z uwagi na występujące różnice
w stopach bezrobocia.

Rozdział III

Finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla

potrzeb

podziału

współfinansowanych

środków

Funduszu

Pracy

na

realizację

z Europejskiego Funduszu Społecznego we wzorze określonym

w Rozdziale II pkt 3, w miejsce
B50n 1,3+B30n 1,1

xO,25

LB50n 1,3+B30n 1,1

przyjmuje się następujące wartości:

1) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
___

B30n

LB30n

projektów

xO,25

gdzie B30n oznacza średnią miesięczną zarejestrowanych

osób bezrobotnych

do

25 roku życia. Do wyliczeń kwot środków FP na rok 2016 i następne brane pod
uwagę
będą osoby do 30 roku życia.
,

2) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2014-2020
•
___

BPn

xO,25

LBPn

gdzie BPn oznacza średnią miesięczną zarejestrowanych

osób bezrobotnych po 50

roku życia. Do wyliczeń kwot środków FP na rok 2016 i następne brane pod uwagę
będą osoby bezrobotne z wyłączeniem osób do 30 roku życia.

Rozdział IV

Finansowanie innych fakultatywnych zadań.

1. Kwota

środków

budżetowym
innych

Funduszu

Pracy

na finansowanie

fakultatywnych

jaka

może

przez samorządy

zadań,

ustalona

jest

być

wydatkowana

w

roku

powiatów działań dotyczących
według

następującego

wzoru

1) Pp - kwota środków Funduszu Pracy jaka może być wydatkowana

w roku

algorytmu:
Bn _

Pp=Pix

LBn

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

budżetowym

na finansowanie

przez samorząd

powiatu innych fakultatywnych

zadań;
2) Pi - kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie
zadań, przyznana

dla województwa

łódzkiego

decyzją

innych fakultatywnych
Dysponenta

Funduszu

Pracy,
3) Bn - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych

bezrobotnych,

koniec

poprzedzających

miesiąca.

poprzedzającego

Średnia

liczona z 12 miesięcy

wg stanu na
11X roku

rok dla którego ustalana jest wysokość środków, zwana dalej

średnią miesięczną (1 IX-31 VIII)

2.

Podział środków zatwierdza w formie uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział V
Ustalenia końcowe

1. Marszałek

Województwa

przyznanych

Łódzkiego

dla województwa

i Polityki Społecznej

niezwłocznie

środków zawiadamia

o wysokości

kwot środków

po

dokonaniu

podziału

na piśmie Ministra Pracy

Funduszu

Pracy ustalonych

według niniejszych kryteriów przyjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego na
finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.

2. W przypadku

przekazania

przez dysponenta

środków w trakcie roku budżetowego
sposobu

ich rozdysponowania,

Funduszu

Pracy

dodatkowych

oraz braku wskazań dysponenta

dodatkowe

środki dla powiatów

co do

ustalane

są

według zasad określonych wzorem algorytmu Ap (Rozdział II pkt 3 niniejszych
Kryteriów). Jeśli Dysponent. FP nie wskaże inaczej, kwota rezerwy samorządu
województwa przyjmuje wartość "O".

3. Zarząd Województwa Łódzkiego może przyjąć do podziału dane z innego okresu
niż wskazane

w rozdziałach

od II do IV niniejszych

kryteriów jeśli zaistnieje

potrzeba dokonania podziału przyznanych środków na rok następny, a w/w dane
będą

niedostępne.

W takiej

sytuacji

do podziału

przyjmuje

się najbardziej

aktualne dostępne dane.

4. Wartość Zn wyliczana jest wyłącznie dla powiatów z uwzględnieniem
podawanych

przez

o wskaźnikach

Ministerstwo

efektywności

Pracy

i Polityki

zatrudnieniowej

Społecznej

podstawowych

w

form

wartości
informacji
aktywizacji

zawodowej realizowanych przez samorządy powiatowe.

5. W uzasadnionych

przypadkach, wynikających z procedur w nowej perspektywie

programowania, w podziale środków na realizację projektów współfinansowanych
w Europejskiego Funduszu Społecznego, dopuszcza się odstąpienie od podziału
wg wzoru w Rozdziale III niniejszych kryteriów.

6. Wszelkie zmiany w sposobie podziału środków zatwierdzane są w formie uchwały
p'rzez Zarząd Województwa Łódzkiego.

..

