
PORZĄDEK OBRAD 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi 

w dniu 25 marca 2013 roku 
 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.  
 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi w dniu  
17 grudnia 2012 r.  

 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łodzi.  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nowego kierunku kształcenia.  
 

5. Informacja dotycząca kierunków kształcenia zaopiniowanych przez Powiatową Radę 
Zatrudnienia w Łodzi w dniu 27 stycznia 2012 r.  

 

6. Informacja dotycząca wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej w ramach limitu przyznanego algorytmem na rok 2012 
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi.  
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału procentowego limitu środków Funduszu Pracy 
przyznanych algorytmem na rok 2013 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących dofinansowania  
w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących dokonywania 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.  
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad dotyczących organizacji staży  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów szkoleń 
wskazanych przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy obowiązujące  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2013 roku.  

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zasad finansowania kosztów studiów 
podyplomowych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2013 
roku.  

 

13. Podjecie uchwał w sprawie umorzenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, refundacji kosztów doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska pracy, udzielonych pożyczek, jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej.  

 

14. Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w roku 2012 zawarł 
umowy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.  

 

15. Sytuacja na łódzkim rynku pracy na koniec 2012 roku.  
 

16. Sprawy wniesione. 
 


