
UCHWAŁA NR XLIII/325/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego 
z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy

Na podstawie na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głuszyca pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Głuszyca na rok 2022 w wysokości 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, a Gminą Głuszyca. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Dostępność usług miejscowej Filii Powiatowego Urzędu Pracy Polegających na udzielaniu porad w zakresie 
możliwości przekwalifikowania się lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji, odbycia stażu czy zatrudnienia 
w ramach prac interwencyjnych, zatrudnieniu przy robotach publicznych oraz możliwości skorzystania z usług 
doradcy zawodowego jest korzystna dla mieszkańców Gminy Głuszyca poszukujących zatrudnienia. 

 Dotacja celowa Budżetu Gminy Głuszyca na realizację zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy jest przewidziana w wysokości mającej 
pokryć opłatę czynszową za lokal użytkowy przeznaczony na działalność na terenie Gminy Głuszyca Filii 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 

 Ze względu na trudna sytuację rynku pracy Gmina Głuszyca jest zainteresowana dalszym funkcjonowaniem 
w obecnej lokalizacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, a zatem udzielenie dotacji celowej 
Powiatowi Wałbrzyskiemu i podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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