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pieczątka                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                do UCHWAŁY NR XI/76/11 

                                                                                                                                z dnia 20 października 2011 r.                                  

              

Wniosek uzupełniający 

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej   
ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy 

1.1  Nazwa  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 
 

1.2 Adres 
 

45-266 Opole, ul. mjr. Hubala 21 
 

2. Informacja na temat składanych wcześniej wniosków  

2.1 Złożono wcześniej wniosek  
TAK  Jeżeli TAK wskaż rodzaj przedsięwzięcia 

NIE  CAZ   LPIK  

 

3.  Informacje o przedsięwzięciu 

3.1 
Opis 
przedsięwzięcia 

 

Adaptacja części budynku przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8 w Opolu na cele Centrum 

Aktywizacji Zawodowej.  

(Opis przedsięwzięcia we wniosku „zasadniczym”) 

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz 

Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Ozimku (powiat opolski) złożono 

pismem Prezydenta Miasta Opola nr PS.I.AŁ.0718-2/10 z dnia 30.03.2010 r. Z 

Funduszu Pracy wnioskowano o kwotę 246 826 zł (CAZ) oraz 10 000 zł (LPI-K). 

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dofinansowanie do CAZ w 

kwocie 246,8 tys. zł. oraz dofinansowanie LPI-K w Ozimku na kwotę 10,0 tys. zł. W 

2010 r. wykorzystane zostało 15 000 zł. – 5 000 zł. CAZ, 10 000 zł. LPI-K. Ze 

środków samorządów w 2010 r. wydatkowano kwotę 43 004 zł. (CAZ – 40 504 zł.,  

LPI-K w Ozimku – 2 500 zł. 

Kwotę 241 800 zł. zwrócono do Ministra – pismo nr GF-317-7-AD/2010 z dnia 

13.12.2010 r. 

W dniu 22 marca Prezydent Miasta Opola wnioskował o dofinansowanie z FP kosztów 

utworzenia CAZ na kwotę 241,2 tys. zł. – pismo nr PS.I.AŁ.0717-12/11 z dnia 

22.03.2011 r. (wniosek korygujący – pismo Prezydenta Miasta Opola nr 

PS.I.8120.4.4.2011.AK z dnia 1 sierpnia 2011 r.). Koszt przedsięwzięcia do 

poniesienia w 2011 r.: 685,5 tys. zł., wkład samorządów: 444,3 tys. zł. wnioskowane 

dofinansowanie z FP: 241,2 tys. zł., które otrzymaliśmy decyzją Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. (ogólny koszt inwestycji: 731,0 tys. zł., 

w tym 45,5 tys. zł. poniesione w 2010 r.). Środki FP stanowią 33,7% całości 

kosztów. Wkład samorządów to 66,3% kosztów.  
 

Otrzymane dotychczas dofinansowanie z rezerwy ministra to kwota: 256 200 zł. z 

czego 246.2 tys. zł. na dofinansowanie CAZ oraz 10.000 zł. na dofinansowanie 

Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Ozimku. Możliwa wysokość 
dofinansowania na dzień 15.09.2011 r. to kwota: 269.200 zł.  (80 krotność 
przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym, tj. 80 x 3 366,11 zł.)  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dofinansowanie kosztów CAZ z FP 

wyniesie 259 200 zł. – 34,8% ogólnych kosztów utworzenia CAZ, które wzrosną o 

wnioskowane 13 000 zł. Wkład własny samorządów: 484,8 tys. zł. – 65,2% 

ogólnych kosztów. 
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3.2 Lokalizacja  
Opole, ul. Jana Bytnara „Rudego” 8. Ok. 300 m od głównej siedziby PUP. 

 

3.3 Uzasadnienie 

 
Złożony w marcu 2011 r. wniosek o dofinansowanie przygotowany był przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w styczniu br.  Średnia krajowa wynagrodzenia 

wynosiła wówczas 3 203,80 zł i od tej kwoty wyliczono wysokość wnioskowanego 

dofinansowania inwestycji. Wniosek opiewał na kwotę 241 200 zł. (w 2010 r. 

otrzymaliśmy dofinansowanie na CAZ w wysokości 5 000 zł. oraz na LPI-K w Ozimku 

(powiat opolski ) w wysokości 10 000 zł.  Sumaryczne dofinansowanie wyniosło 

256 200 zł.  Po otrzymaniu decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu 

dofinansowania (w dniu 13 czerwca 2011 r.) i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

korygującego mogliśmy inwestycję tę realizować zgodnie z harmonogramem. Wyższa 

średnia krajowa umożliwiała nam wnioskowanie o wyższe dofinansowanie, dlatego 

tym wnioskiem prosimy o uzupełnienie dofinansowania, które aktualnie, tj. we 

wrześniu 2011 r. jest możliwe w wysokości: 3 366,11 x 80 = 269 200 zł.). Otrzymane 

dofinansowanie: 256 200 zł. Możliwe uzupełnienie: 13 000 zł. i o tę kwotę prosimy.  

Będzie mogła zostać spożytkowana na zakup wyposażenia wymienionego we wniosku 

korygującym, a które nie zostały zakupione ze względu na wyższe niż pierwotnie 

zakładano ceny wymienionego tam wyposażenia.  

Do zakupienia pozostały:  

- wieszaki dla klientów – 4 szt. /ok. 1 000 zł./,  

- niszczarki – 2 szt. /ok.4 800 zł./), 

- tablica interaktywna 80”  /ok. 7 200 zł./ -  w miejsce ekranu i monitora 52”  

 

 

4. Planowany termin uruchomienia działalności 

Uruchomienie CAZ od 2.01.2010 r. Przeniesienie 

części przewidzianej w adoptowanych 

pomieszczeniach – wrzesień 2011 r. 

 

5.  Planowane wydatki oraz źródła ich finansowania 

5.1 

Koszt 

przedsięwzięcia  

w tys. zł z jednym 
miejscem po przec. 

Kwota ogółem 

w tym: 

Kwota dofinansowania  

Z rezerwy Funduszu Pracy Kwota wkładu własnego 

13,0 13,0  0,0 

5.2 

Wydatki według 
kategorii za
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Ogółem /w tys. zł./ 0,00 0,00 13,0 0,0 0,0 0,0 

w tym FP 0,00 0,00  13,0 0,0 0,0 0,0 

inne wydatki – 

wymienić jakie 

 
         

 

 

5.3 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania  
ze środków  FP   

Kwota dostępnego limitu 

w dniu składania wniosku 

Procentowe wykorzystanie 

dostępnego dla starosty limitu 
środków FP   

13,0 tys. zł.  13,0 tys. zł.  100,0 % 

 

Informacje dotyczące tylko wniosków uzupełniających (w zł) 

5.4 

Wykorzystana kwota 

dofinansowania  

ze środków FP  

Wnioskowana kwota 

dofinansowania  

ze środków  FP 

Procentowe wykorzystanie limitu  

środków FP   

1 2 3=[(1+2)/kwota limitu] x100% 

241,2 + 15,0 tys. zł. 13 000 zł. 100,0 % 
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Wykorzystana kwota 

wkładu własnego 
wynikająca z 

rozliczenia/rozliczeń 

Zabezpieczona na potrzeby 
wniosku uzupełniającego 

kwota wkładu własnego 

Procentowy udział wkładu własnego do 
łącznych kosztów przedsięwzięcia 

4 5 6=[(4+5)/koszt przedsięwzięcia] x100% 

  43 004 zł. w roku 2010 

444 300 zł. w roku 2011      
0,0 tys. zł. 64,4% 

7 Środki przyznane z FP w 2009r. 0,00 

8 Środki przyznane z FP w 2010r. /tys. zł./ 246,8 + 10,0 (LPI-K w Ozimku)  

9 
Kwota zwrócona na rachunek FP wynikająca  

z rozliczenia/rozliczeń 
241,8 

10 
Łączny koszt przedsięwzięcia poniesiony w latach 

2009-2010 
58,0 tys. zł. 

11 
Procentowy udział wykorzystanych środków FP do 
poniesionych kosztów przedsięwzięcia w latach  

2009-2010 

25,9% 

12 

Procentowy udział wykorzystanego wkładu 

własnego do poniesionych kosztów przedsięwzięcia 

w latach 2009- 2010 

74,1% 

  

 

6.  Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy w roku 2011 (w tys. zł z jednym miejscem po przecinku) 

6.1 
Miesiąc         Kwota   

  październik           13,0 tys. zł. 

Razem:          13,0 tys. zł. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opinia Rady Powiatu 

2. Szacunkowe kosztorysy wydatków planowanych do poniesienia w obrębie wnioskowanych kategorii, 

w tym asortyment i ilość – we wniosku 

3. Inne (wymienić) 

 

 

 

Sporządził:………………………………….. 

                       Data, podpis i pieczątka 

 

Tel kont. (wraz z nr kierunkowym): 77 44 22 920 

e-mail: a.duda@pup.opole.pl 

 

 

 

.....…………………………………………… 

                                                                               (imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upoważnionej) 
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Wypełnia MPiPS 

Data wpłynięcia wniosku 
Sprawdzono pod względem 

formalnym i merytorycznym 

Sprawdzono pod względem zgodności 

wydatków z ustalonymi zasadami 

finansowania 

 Departament Rynku Pracy Departament Funduszy 

Akceptował:       Zatwierdził:  

 

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy    Podsekretarz Stanu w MPiPS 
         
Dyrektor Departamentu Funduszy 

 


