03.08.2020

Posiedzenia Rady Rynku Pracy 2020

Posiedzenia Rady Rynku Pracy 2020
PUP w Pabianicach Data publikacji: 28.01.2020

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Pabianicach w trybie obiegowym – w dniu 16
marca 2020 r.
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19 podjęto decyzję o odwołaniu stacjonarnego
posiedzenia Rady w dniu 16 marca 2020 r. i zwołaniu go w trybie obiegowym.
Członkowie Rady w wyniku głosowania, w trybie obiegowym:
1. przyjęli protokół:
1. Nr 1/2020 z posiedzenia PRRP w Pabianicach odbytego w dniu 28.01.2020 r. w
budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach,
2. Nr 2/2020 z posiedzenia w trybie obiegowym PRRP w Pabianicach w dniach
03-04.03.2020 r.;
2. podjęli uchwałę:
1. Nr 1/2020 PRRP w Pabianicach z dnia 16.03.2020 w sprawie oceny racjonalności
gospodarowania środkami Funduszu Pracy w 2019 roku,
2. Nr 2/2020 PRRP w Pabianicach z dnia 16.03.2020 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2020 roku,
3. Nr 3/2020 PRRP w Pabianicach z dnia 16.03.2020 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego
rynku pracy 2020".

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach w trybie
obiegowym – w dniach 03 - 04 marca 2020 r.
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach, w trybie obiegowym,
zaopiniowali wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach studiów podyplomowych.
https://pabianice.praca.gov.pl/posiedzenia-prrp/?p_auth=mfn34URC&p_p_id=101_INSTANCE_9b0ndIEGvPRr&p_p_lifecycle=1&p_p_state=e...1/2
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Porządek obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach –
dnia 28 stycznia 2020 r.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
4. Informacja dotycząca wstępnej oceny sytuacji na pabianickim rynku pracy w
2019 roku.
5. Informacja o wstępnych założeniach pabianickiej polityki rynku pracy na rok
2020.
6. Zaopiniowanie kryteriów i zasad realizacji usług i instrumentów rynku pracy w
2020 roku.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

https://pabianice.praca.gov.pl/posiedzenia-prrp/?p_auth=mfn34URC&p_p_id=101_INSTANCE_9b0ndIEGvPRr&p_p_lifecycle=1&p_p_state=e...2/2

