
UCHWAŁA NR 114/20/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu

Na podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku   o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142,  poz. 1592 z późn.  zm.) oraz
§ 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Powiatu Sierpeckiego – Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Wnieść  pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt  uchwały w sprawie nadania
Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu – jednostki organizacyjnej powiatu
– stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący Sławomir Fułek       …………………..  
         
Członek Andrzej Twardowski       ..…………..……...

Członek                Szczepan Jamiołkowski       …....……………...

Członek Paweł Kaźmierczak                        ....………..……...
 
Członek Adam Pijankowski                 …………………...



Projekt

UCHWAŁA NR ............./........./07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia …………............. 2007r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art.  238  ust.  3  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach  publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje  się  Statut  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy  w  Sierpcu  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W SIERPCU



Rozdział II
Zakres działania PUP

§ 3
1. Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

lokalnego  rynku  pracy  stanowiącego  część  powiatowej  strategii
rozwiązywania  problemów  społecznych,  o  której  mowa  w  odrębnych
przepisach.

2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

3. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy
a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe.

4. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy.

5. Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy.

6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.
7. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

8. Inicjowanie,  organizowanie  i  finansowanie  projektów  lokalnych  i  innych
działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

9. Opracowywanie  analiz  i  sprawozdań,  w  tym  prowadzenie  monitoringu
zawodów  deficytowych   i  nadwyżkowych  oraz  dokonywanie  ocen
dotyczących rynku pracy na potrzeby PRZ oraz organów zatrudnienia.

10. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie  problemów  związanych  z  planowanymi  zwolnieniami  grup
pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

11. Współdziałanie z PRZ w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania
środków Funduszu Pracy.

12. Współpraca  z  gminami  w  zakresie  upowszechniania  ofert  pracy,
upowszechniania  informacji  o  usługach  poradnictwa  zawodowego
i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na
podstawie odrębnych przepisów. 

13. Przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  oraz  innych  świadczeń  z  tytułu
bezrobocia. 

14. Wydawanie decyzji o:
a) uznaniu  lub  odmowie  uznania  danej  osoby  za  bezrobotną  oraz

utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu,  odmowie  przyznania,  wstrzymaniu  wypłaty  oraz  utracie

lub  pozbawieniu  prawa  do  zasiłku,  dodatku  szkoleniowego  albo
stypendium,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku
szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń
lub kosztów szkolenia finansowanych  z Funduszu Pracy,

d) odroczenie terminu spłaty,  rozłożeniu na raty lub umorzeniu części
albo  całości  nienależnie  pobranego  świadczenia  udzielonego  z
Funduszu Pracy,

e) wydawanie  innych  decyzji  w  sprawach  wynikających  z  ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15 Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy
o  promocji  zatrudnienia,  w zakresie  świadczeń  dla  bezrobotnych,  w tym
realizowanie  decyzji  o  których  mowa  w art.  8  ust.  1  pkt  8  lit.  c  ustawy




