10 lutego 2011r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W posiedzeniu udział wzięło dziewięciu członków PRZ. W spotkaniu uczestniczyły także
Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja
Hromada oraz Dyrektor PUP w Dzierżoniowie Agnieszka Walawska.
Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek poinformował o odwołaniu dwóch członków PRZ:
Ireny Bukalskiej oraz dotychczasowego Przewodniczącego PRZ Kazimierza Janeczki.
Marianowi Kowalowi oraz Feliksowi Bińczyckiemu wręczone zostały akty powołań nowych
członków PRZ. Na przewodniczącego PRZ wybrano Mariana Kowala.
Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane kierunki kształcenia zawodowego w klasach
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012. Plan zadań rzeczowych
został przedstawiony przez Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych w odniesieniu do potrzeb
lokalnego rynku pracy, analiz Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie oraz preferencji
uczniów.
Dyrektor PUP Agnieszka Walawska przedstawiła sprawozdanie z działalności PUP w 2010 r.,
w tym wydatkowanie środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową (wykorzystując wykazy
pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w 2010 r.) oraz na realizację zadań
fakultatywnych. Dyrektor PUP przedstawiła również propozycję podziału środków FP na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz realizację zadań fakultatywnych w 2011 r. Propozycję podziału
środków FP przyjęto jednogłośnie.
Pod głosowanie PRZ poddane zostały wnioski złożone w PUP w Dzierżoniowie dot.
umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
Poruszono także zagadnienie dot. planowanego przez PUP terminu uruchomienia naboru
wniosków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy; w tym
w szczególności wniosków o organizację staży, wniosków o jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy.
Dyrektor PUP przypomniała, iż środki FP przyznane decyzją MPiPS wystarczają zaledwie
na realizację zobowiązań PUP z 2010r. PUP oczekuje na informację DWUP w Wałbrzychu
dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania
6.1.3 w 2011r. oraz na informację MPiPS dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków
na realizację programów z rezerwy Ministra, co pozwoli wystąpić PUP w Dzierżoniowie
z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na realizację usług i instrumentów rynku
pracy. Zatem odwieszenie naborów wniosków będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych
funduszy, o czym PUP poinformuje wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony
internetowej.

