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Klobuck, dnia 2 lipca 201 Or.

Or.IX.0047-8/10

Pani
Malgorzata Szymanek
Dyrektor
Powiatowego Urzedu Pracy
w Klobucku

W zalaczeniu przedkladam uchwale:

1. Nr 274/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Klobucku z dnia 28 czerwca 2010 roku
zmieniajaca Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Klobucku, która odbyla sie w dniu 28 czerwca
2010r., której wykonanie Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku
powierzyla Rada Powiatu.
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Uchwala Nr 274/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Klobucku

z dnia 28 czerwca 2010 roku

zmieniajaca Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

l
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póznozm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póznozm.) w zwiazku z
art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póznozm.)

uchwala sie, co nastepuje:

§ 1.
...J W Statucie Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku stanowiacym zalacznik do uchwaly Nr

362/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Klobucku z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku wprowadza sie zmiany w brzmieniu stanowiacym zalacznik
do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku.

§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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zalacznik do Uchwaly Nr 274/XXXVI/20lO
Rady Powiatu w Klobucku

z dnia 28 czerwca 20 l O roku

§ 1
W Statucie Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku stanowiacym zalacznik do uchwaly Nr
362/XXXIX/2006Rady Powiatu w Klobuckuz dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Urzedu Pracy w Klobuckuwprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 2:
I

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz. U. z 2008r.Nr 69, poz. 415 z pózno zm.)",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacjizawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osób niepelnosprawnych (tj. Dz. U.z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póznozm.)

-/
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U Nr 223,
poz. 1458 z pózno zm.)"

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pózno zm.)".

2) w § 3:

a) dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:
,,2a) udzielanie informacjio mozliwosciachizakresie pomocy okreslonej w ustawie".

b) ust. 5 i 8 skresla sie

c) dodaje sie ust. 8a w brzmieniu::
,,8a) inicjowanie,organizowanie i finansowanie szkolen i przygotowania zawodowego doroslych".

~
d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

,,12) wspólpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o uslugach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym
doroslych, stazach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie
odrebnych przepisów".

e) dodaje sie ust.12a w brzmieniu:

,,12a) wspólpraca z wojewódzkim urzedem pracy w zakresie swiadczenia podstawowych uslug
rynku pracy, w tym opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów
informacji dotyczacych lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy".

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
,,14)wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotna oraz utracie statusu
bezrobotnego,



b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wyplaty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasilku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu
Pracy swiadczen nie wynikajacych z zawartych umów,

c) obowiazku zwrotu nienaleznie pobranego zasilku, stypendium, innych nienaleznie
pobranych swiadczen lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

,
I

I

d) odroczeniu terminu splaty, rozlozeniu na raty lub umorzeniu czesci albo calosci
nienaleznie pobranego swiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, naleznosci z
tytulu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo srodków, o których mowa wart.
46, oraz innych swiadczen finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa wart.
76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy".

g) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

,,16) realizowanie zadan wynikajacych z prawa swobodnego przeplywu pracowników miedzy
panstwami, o których mowa wart. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w szczególnosci przez:

a) realizowanie zadan sieci EURES we wspólpracy z ministrem wlasciwym do spraw pracy, V
samorzadami województw, zwiazkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b) realizowanie zadan zwiazanych z udzialem w partnerstwach trans-granicznych EURES na
terenie dzialania tych partnerstw".

h) dodaje sie ust. 20 w brzmieniu:
,,20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdzialania
bezrobociu, lagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
wynikajacych z programów operacyjnych wspólfinansowanych ze srodków Europejskiego
Funduszu Spolecznego i Funduszu Pracy".

i) dodaje sie ust. 21 w brzmieniu:
,,21) organizacja i realizowanie programów specjalnych".

j) dodaje sie ust. 22 w brzmieniu:
,,22) udostepnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbednym do
realizacji zadan okreslonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o
których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom nie bedacym
podmiotami publicznymi, realizujacym zadania publiczne na podstawie odrebnych przepisów
albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji". V

k) dodaje sie ust. 23 w brzmieniu:
,,23) wspólpraca z ministrem wlasciwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy".

I) dodaje sie ust. 24 w brzmieniu:
,,24)inicjowanie i realizowanie projektów pilotazowych".

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) wspólpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osób
niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej i zawodowej osób niepelnosprawnych".

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) promowanie zatrudniania bezrobotnych osób niepelnosprawnych i poszukujacych pracy nie
pozostajacych w zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych, stazy i przygotowania zawodowego
doroslych" .
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c) dodaje sie ust. 9 w brzmieniu:
,,9)zwrot kosztów wyposazenia stanowiska pracy dla osoby niepelnosprawnej".

d) dodaje sie ust. 1Ow brzmieniu:
,,10) przyznanie osobie niepelnosprawnej srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkladu do spóldzielni socjalnej".

e) dodaje sie ust. 11 w brzmieniu:
,,11) refundowanie pracodawcy miesiecznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagajacych
pracownikowi niepelnosprawnemu w pracy".

f) dodaje sie ust. 12 w brzmieniu:
,,12) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawce wynikajacych z zatrudnienia osób
niepelnosprawnych:

a) na adaptacje pomieszczen zakladu pracy i przystosowanie tworzonych lub istniejacych
stanowisk pracy dla potrzeb osób niepelnosprawnych,

b) na adaptacje lub nabycie urzadzen ulatwiajacych osobie niepelnosprawnej wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w zakladzie pracy,

c) na zakup i autoryzacje oprogramowania na uzytek pracowników niepelnosprawnych oraz
urzadzen technologii wspomagajacych lub przystosowanych do potrzeb wynikajacych z
ich niepelnosprawnosci",

4) w § 5:

a) dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

,,5)Dyrektor urzedu zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzadczej
w jednostce".

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) Do realizacji zadan okreslonych w niniejszym Statucie, a takze wynikajacych z innych przepisów
prawa, w Urzedzie moga byc tworzone dzialy, wydzialy, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy".

6) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1)Powiatowy Urzad Pracy w Klobucku przy realizacji zadan wynikajacych z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wspóldziala z organizacjami i instytucjami,
które zajmuja sie problematyka zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu",
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