
Uchwała Nr 26/1/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych Województwa Mazowieckiego  

kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1)

), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 109  

ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.
2)

) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 8 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków 

Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294) - uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Ustala się dla samorządów powiatowych Województwa Mazowieckiego, według kryteriów 

określonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, kwoty środków Funduszu Pracy 

przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w wysokości określonej w załączniku  

do uchwały. 

2. Kryteria podziału środków dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego,  

o których mowa w ust. 1, zostały określone w załączniku do uchwały Nr 216/14 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie określenia kryteriów 

ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 

mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

 

§ 2. 
 

Marszałek Województwa Mazowieckiego przekaże Ministrowi właściwemu do spraw pracy 

pisemną informację o wysokości kwot, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z kryteriami 

podziału tych kwot określonymi przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645  

i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146. 


