
  PROJEKT 

                                                        UCHWAŁA  NR XI/76/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
                                                     Z DNIA 20 października 2011 r. 

 
 

w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia 
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.  

 
 
 
 Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r . o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725) i art. 

9b ust.1 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.). Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Pozytywnie opiniuje  wniosek uzupełniający Prezydenta Miasta Opola o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu  stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§  3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 
 

 

Złożony w marcu 2011 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie 

Centrum Aktywizacji Zawodowej przygotowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w 

styczniu br.  

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło wówczas 3.203,80 zł i od tej kwoty wyliczono wysokość 

dofinansowania inwestycji z Funduszu Pracy. Kwota dofinansowania ujęta we wniosku wyniosła 

241.200 zł. 

W 2010 r. otrzymaliśmy dofinansowanie CAZ w wysokości 5.000 zł oraz LPIK w Ozimku w 

wysokości 10.000 zł. Sumaryczne dofinansowanie tych inwestycji wyniosło 256.200 zł.  

Po otrzymaniu decyzji z dnia 13.06.2011 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu 

dofinansowania i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku korygującego mogliśmy inwestycję tę 

realizować zgodnie z harmonogramem.  

Aktualnie wyższe przeciętne wynagrodzenie umożliwiło nam wnioskowanie o wyższe 

dofinansowanie, stąd kolejnym wnioskiem chcemy wnieść o uzupełnienie dofinansowania ze strony 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  Aktualnie, tj. we wrześniu 2011 r. jest ono możliwe w 

wysokości: 3.366,11 x 80 = 269.200 zł.  

Dotychczas otrzymano dofinansowanie 256.200 zł, stąd możliwe jest uzupełnienie o 13.000 zł 

i na tę kwotę składamy wniosek o uzupełnienie dofinansowania Centrum Aktywizacji Zawodowej. 

Kwota ta będzie mogła zostać spożytkowana na zakup wyposażenia wymienionego we 

wniosku korygującym, które nie zostało zakupione ze względu na wyższe niż pierwotnie zakładano 

ceny wymienionego tam wyposażenia (do zakupienia pozostały: wieszaki dla klientów – 4 sztuki, 

niszczarki - 2 sztuki) oraz w miejsce ekranu i monitora 52” – tablica interaktywna 80”. 

W związku z prośbą Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Zarząd Powiatu Opolskiego 

przygotował projekt uchwały w tej sprawie. 

 

 

 


