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POWIATU

w Kamieniu Pomo
rskim
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7b

72-400 Kamień Pa
morski

UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 18 października 2016r.

w Sprawie nadania
Pomorskim.

Statutu

Powiatowemu

Urzędowi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 11 ust. 2, w
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz.
1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,
poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.
2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454),
Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim

2.

Traci

moc

Uchwała

Nr

Wykonanie

uchwały

Kamieniu

1998r. o samorządzie
związku z art.12 ust.2
U. z 2013r. poz. 885,
1146, poz. 1626, poz.
poz. 1130, poz. 1189,
1854, poz. 1890, poz.

Pracy w Kamieniu

XXXIX/301/2006

Rady

Pomorskim z dnia 26 października 2006 roku w
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kamieniu Pomorskim.
$ 3.
Pomorskim.

w

uchwala, co następuje:

$ 1. Nadaje Statut Powiatowemu Urzędowi
w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
$

Pracy

powierza

się

Powiatu

w

Kamieniu

Powiatu

w

Kamieniu

sprawie

Zarządowi

Pomorskim,

nadania

Statutu

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicz

Rady Powiatu
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RADA

POWIATU

w.Kamieniu Pomorskim

uł. Wolińska 7b

UZASADNIENIE

72-400 Kamień Pomorski

DO UCHWAŁY NR XVII/109/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 18 października 2016 r.

w

Sprawie

nadania

Statutu

Pomorskim.

Powiatowemu

Urzędowi

Pracy

w

Kamieniu

Wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz zmiana wielu przepisów prawnych w oparciu,
o które działa urząd, narzuciło potrzebę uchwalenia nowego statutu jednostki.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik
do Uchwały Nr XVII
/1
09/2016
Rady Powiatu w Ka
mieniu Pomorskim
z dnia 18 Październi
ka 2016 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogól
ne

pracy (tj. Dz. U. z 20
16r. poz. 645 ze zm.)
,
2) ustawy z dnia
24 lipca 1998r. o
zm
ianie niektórych
kompetencje organó
ustaw określających
w administracji publ
icznej — w związku
państwa (t.j. Dz. U,
z reformą ustrojową
Nr 106 poz. 668 ze
zm.),
3) ustawy z dnia
13 października
1998r.
reformujące administ
Przepisy wprowadzaj
rację publiczną (Dz.
ące
ustawy
U.
4) ustawy z dnia
Nr 133 poz. 872 ze,
27 sierpnia 1997r,
zm
.)
,
o rehabilitacji zawo
zatrudnianiu osób
dowej i Społecznej
niepełnosprawnych
oraz
(Dz.U. z 2011r,
Nr 127, poz. 721
6) ustawy z dnia 21
listopada 2008r. ©
pracownikach samorz
2016r. poz. 902),
ądowych (tj. Dz. U.
7) rozporządzenia
Ministra Pracy i Pol
ityki Społecznej z
w Sprawie
dnia 30 grudnia 19
dostosowania
98r.
or
ga
ni
za
cjj
i obszaru
i rejonowych
działania
urzędów
wo
je
wó
dz
pr
ki
ac
y
ch
do
organizacji
(Dz. U. Nr 166 poz.
administracji
1247),
pu
bl
ic
zn
ej
8) ustawy z dnia
13 października 19
98r. o systemie ub
(tj. Dz. U. z 2016r.,
ezpieczeń Społecznyc
poz. 963),
h
9) ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o św
.
iadczeniach opieki zd
rowotnej finansowan
ej
lijustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o fi
nansach publicznych
poz. 885 ze zm.),
(tj. Dz. U. z 2013r.
12)ustawy z dnia 29
września 1994r. o ra
chunkowości (tj. Dz.
13)a także:
U. z 2016r. poz. 1047
),
a) Statutu Powiatoweg
o Urzędu Pracy w Ka
mieniu Pomorskim,
b) Reg ulaminu Or
ganizacyjnego Powi
atowego Urzędu
Pomorskim,
Pracy w Kamieniu

20.:10. 2016

w Kamieniu Pomorskim oraz
c) aktów prawnych wydanych przez Zarząd Powiatu
skim.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomor
Pomorski (budynek
ń
Kamie
o
6 3.1. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miast
przy ul. Topolowej 5).
- Punkt Obsługi w Wolinie
2. Komórka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
zlokalizowany jest w Wolinie przy ul. Kolejowej 1.
czym:
3. Obszarem działania jest Powiat Kamieński, przy
Pomorskim obejmuje miasta
- działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu
Świerzno,
i gminy Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski i gminę
miasta i gminy Wolin
uje
- działalność Punktu Obsługi w Wolinie obejm
i Międzyzdroje.
ROZDZIAŁ II
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

samorządu powiatu w zakresie
5 4.1. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania
polityki rynku pracy, do których należą:
zatrudnienia oraz aktywizacji
1) opracowanie i realizacja programu promocji
strategii rozwiązywania
lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej
przepisach,
problemów społecznych, 0 której mowa w odrębnych
sowymi na realizację zadań
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finan
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
pracy w znalezieniu pracy,
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym
przez pośrednictwo pracy
a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników
i poradnictwo zawodowe,
gólności udzielanie pomocy
4) realizacja zadań związanych z KFS, w szcze
ustawicznego pracowników
pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia
i pracodawcy,
5) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
i instrumentów rynku pracy,
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
7) ustalanie profili dla bezrobotnych,
i przygotowania zawodowego
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń
A
dorosłych,
tym prowadzenie monitoringu:
9) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w
nywanie ocen dotyczących
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz doko
Pracy w Kamieniu Pomorskim
rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku

oraz organów zatrudnienia,

na celu rozwiązanie
mających
przedsięwzięć
10) inicjowanie i realizowanie
wanymi zwolnieniami grup
lub złagodzenie problemów związanych z plano
pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
Kamieniu Pomorskim w
11) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w
ów Funduszu Pracy,
zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środk
iania ofert pracy i informacji
12) współpraca z gminami w zakresie upowszechn
przygotowaniu zawodowym
o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach,
oraz prac społecznie
robót publicznych
organizacji
stażach,
dorosłych,
0
Ap
St WQG POWIATOWE
INSPERTOR

ST Kamieniu Pomorskim
1. Wolińska 7b

12-460 Kamień Pom.
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Katarzyna

socjalneg

o na podstawie przepisów
o zatrudnieniu socjalnym,
13) przyznawanie i wypłacanie
zasiłków oraz innych świadczeń
z tytułu bezrobocia,
a) uznaniu lub odmowie
uznania danej osoby za bez
robotną oraz utracie
statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie prz
yznania, wstrzymaniu lub
wznowieniu wypłaty
oraz utracie lub pozbawien
iu prawa do zasiłku, sty
pendium i innych
finansowanych z Funduszu Pra
cy, Świadczeń niewynikających
z zawartych
c) obowiązku zwrotu nienal
eżnie pobranego zasiłku,
stypendium, innych
nienależnie pobranych świadc
zeń lub kosztów szkolenia
i przygotowania
zawodowego dorosłych finans
owanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty
, rozłożeniu na raty lub umo
rzeniu części albo
całości nienależnie pobranego
świadczenia udzielonego z Fun
duszu Pracy
oraz należności z tytułu zwr
otu refundacji lub przyznany
ch jednorazowo

645 ze
zm.)oraz innych świadczeń
finansowanych z
o których mowa w art.76 ust.7a
,
15) realizowanie zadań wyn
ikających z koordynacji
systemów
społecznego państw, o któryc
h mowa w art, 1 ust. 3 pkt
2
cytowanej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach ryn
ku
Rzeczpospolita _ Polska
zawarła
dwustronne
umowy '

Funduszu

Pracy,

zabezpieczenia
lit. a - c wyżej
pracy, z którymi
międzynarodowe

udziału w sieci EURES, we wsp
ółpracy z ministrem właściwym
do spraw pracy,
samorządami województw, ora
z innymi podmiotami uprawn
ionymi do realizacji
działań sieci EURES,
17) realizowanie zadań związa
nych z międzynarodowym prz
epływem
"wynikających z odrębnych
przepisów, umów międzynarodo pracowników,
wych j innych
porozumień zawartych z partne
rami zagranicznymi, © - a
18) badanie i analizowanie
sytuacji na. lokalnym rynku
pracy w związku
z postępowaniem
o wydanie
zezwolenia
na
pra
cę
cudzoziemca
postępowaniem o udzielenie
lub
zezwolenia na pobyt czasowy,
19) realizowanie zadań zwi
ązanych z podejmowaniem
przez cudzoziemców pracy
na terytorium Rzeczypospolite
j Polskiej,
20) organizowanie i finansowa
nie szkoleń pracowników Pow
iatowego Urzędu Pracy
w Kamieniu Pomorskim,
21) opracowywanie i realizowa
nie indywidualnych planów
działania,
22) organizowanie i realizowa
nie programów Specjalnych,
23) inicjowanie | realizowanie
projektów pilotażowych,
24) realizowanie projektów w
zakresie promocji zatrudnienia
, w tym przeciwdziałania
bezrobociu,
łagodzenia
skutków
bezrobocia
i aktywizacji
zawodowej
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bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
badań i analiz wykorzystywanych w działaniach
25) inicjowanie i realizowanie
prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
26) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego
z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
27) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach
terytorium
na
prace
zamierzających _ wykonywać lub ... wykonujących

Dh

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych określone w art.1l i 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
ROZDZIAŁ III
Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy ,

6 5. 1. Starosta Kamieński powołuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kamieniu Pomorskim, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających
wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach
zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
Starosta odwołuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy po uzyskaniu opinii
Powiatowej Rady Rynku Pracy. Opinia Powiatowej Rady Rynku Pracy nie jest
wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz
odwołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na jego wniosek.
2. Organem właściwym do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim jest Starosta

Kamieński.

3. Zastępcę Dyrektora Powiatowego
Powiatowego Urzędu Pracy.

Urzędu

Pracy

powołuje

i odwołuje

Dyrektor

6 6. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy lub na jego wniosek innych pracowników urzędu, do załatwiania w imieniu
Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń
w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
6 7.1. Działalnością Powiatowego Urzędu Pracy kieruje — zgodnie z zasadą
jednoosobowego kierownictwa — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przy pomocy
swojego Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ponosi odpowiedzialność przed Starostą.
3.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia
jego ochronę i należyte wykorzystanie.
4. Podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, kierownictwo nad
Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Zastępca Dyrektora albo jeden z kierowników
zadania
wszystkie
obejmuje
zastępstwa
Zakres
organizacyjnych.
komórek

i kompetencje określone w zakresie czynności Zastępcy Dyrektora albo kierownika.
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$ 8. Powiatowy Urząd
Pracy jest pracodawcą
w rozumieniu przepisów pra
wa pracy.

dla

osób

w

nim

$ 10.1 Pracownicy Powi
atowego Urzędu Kamien
iu Pomorskim Są
zatrudnionymi na podstawie
Kodeksu pracy.
2. Zasady zatrudnienia
i wynagradzania pracowni
ków Powiatowego
w Kamieniu Pomorskim
określa Regulamin Pracy
Powiatowego
w Kamieniu Pomorskim
oraz Regulamin Wynagrod
zenia Pracowników
Urzędu Pracy w Kamieniu
Pomorskim,

zatrudnionych,

pracownikami
Urzędu Pracy
Urzędu Pracy
Powiatowego

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa
Powiatowego Urzędu Pra
cy
$ 11. i. Powiatowy Urz
ąd Pracy jest jednostką
budżetową sektora fin
publicznych, która pokryw
ansów
a swoje wydatki bezpoś
rednio z budżetu, a pob
dochody odprowadza na
rane
rachunek budżetu Powiatu.
2. Powiatowy Urząd Pracy
prowadzi gospodarkę fin
ansową według zasad okr
w ustawie o finansach pub
eślonych
licznych.
3. Podstawą gospodarki
finansowej Powiatowego
Urzędu Pracy jest plan do
i wydatków, zwany planem
chodów
finansowym.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

8 12. Zmiany w Statuc
ie Powiatowego Urzędu
Pracy w Kamieniu
dokonywane są uchwałą
Rady Powiatu w Kamieniu
Pomorskim.
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