UCHWAŁA NR XLI/396/2010
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240)
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwał ę nr XLV/547/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia
20 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Przewodniczący Rady

Barbara Kowalska

Norbert Mika

UZASADNIENIE
Zgodnie z regulacją art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu
państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa
na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
Na podstawie art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) można stwierdzić, iż powiatowy urząd pracy jest
jednostką
organizacyjną powiatu. uchwalony.
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W związku ze zmianą miejsca funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Dyrektor jednostki przygotował nowy Statut, który przedłożył Radzie Powiatu do zatwierdzenia.
Wobec powyższego, w tym stanie prawnym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Barbara Kowalska

Norbert Mika

UZASADNIENIE
Zgodnie z regulacją art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu
państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa
na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
Na podstawie art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) można stwierdzić, iż powiatowy urząd pracy jest
jednostką organizacyjną powiatu.
W związku ze zmianą miejsca funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Dyrektor jednostki przygotował nowy Statut, który przedłożył Radzie Powiatu do zatwierdzenia.
Wobec powyższego, w tym stanie prawnym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Kierownik Referatu Spraw
Społecznych

Wicestarosta
Andrzej Chroboczek

Aleksander Kasprzak

Załącznik do uchwały Nr XLI/396/2010
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 marca 2010 r.
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RACIBORZU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, zwany dalej „PUP”, działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.
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Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu,
6) regulaminu organizacyjnego.

Aleksander Kasprzak

Załącznik do uchwały Nr XLI/396/2010
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 marca 2010 r.
STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RACIBORZU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, zwany dalej „PUP”, działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.
Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu,
6) regulaminu organizacyjnego.
§ 2. 1. PUP jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Raciborskiego, nie posiadającą
osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.
2. PUP wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
3. Zwierzchnictwo nad PUP sprawuje Starosta Raciborski.
§ 3. 1. Obszarem działania PUP jest teren powiatu raciborskiego.
2. PUP ma swoją siedzibę w Raciborzu, ul. Klasztorna 6.
§ 4. PUP używa pieczęci o następującej treści:
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Klasztorna 6
47-400 RACIBÓRZ
Tel. 32 415 45 50, fax 32 414 04 98
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Cel i zadania PUP
§ 5. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań publicznych powiatu z zakresu:
1) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
2) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanej ze środków Państwowego

Rozdział 2
Cel i zadania PUP
§ 5. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań publicznych powiatu z zakresu:
1) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
2) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 6. Swoje zadania PUP realizuje poprzez promocję zatrudnienia, podejmowanie działań
łagodzących skutki bezrobocia oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, w szczególności przez:
1) opracowanie i realizację programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy,
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 pozyskiwaniu pracowników poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe,
4) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych i zatrudnienia
socjalnego,
5) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych,
6) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw
członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy
o swobodzie przepływu osób, a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci
EURES,
7) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Raciborzu w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystywania środków Funduszu Pracy,
8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
10) opracowywanie analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
potrzeby Powiatowej rady Zatrudnienia i organów zatrudnienia.
§ 7. PUP przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z:
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1) organami administracji rządowej,

2) Powiatową Radą Zatrudnienia w Raciborzu,
3) jednostkami samorządu terytorialnego,
4) organizacjami pracodawców,
5) poszczególnymi pracodawcami,
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10) opracowywanie analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
potrzeby Powiatowej rady Zatrudnienia i organów zatrudnienia.
§ 7. PUP przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z:
1) organami administracji rządowej,
2) Powiatową Radą Zatrudnienia w Raciborzu,
3) jednostkami samorządu terytorialnego,
4) organizacjami pracodawców,
5) poszczególnymi pracodawcami,
6) związkami zawodowymi,
7) funduszami celowymi,
8) innymi organizacjami, instytucjami i partnerami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,
działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i inicjującymi przedsięwzięcia na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych.
Rozdział 3
Zarządzenie i organizacja
§ 8. PUP kieruje jednoosobowo Dyrektor, który w szczególności:
1) reprezentuje PUP na zewnątrz,
2) realizuje zadania PUP na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Raciborskiego
i odpowiada za ich prawidłową realizację,
3) odpowiada za zgodność z przepisami gospodarki finansowej PUP,
4) pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników PUP w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy.
§ 9. 1. Starosta Raciborski powołuje Dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu.
2. Starosta Raciborski odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.
4. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty Raciborskiego
decyzje administracyjne, oprócz Dyrektora, wydają:
1) Zastępca Dyrektora,
2) pracownicy PUP wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 10. Zasady funkcjonowania PUP, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny PUP przygotowany przez Dyrektora i uchwalany
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przez
Zarząd Powiatu Raciborskiego.uchwalony.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
§ 11. 1. Majątek PUP może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych
z działalnością statutową.

1) Zastępca Dyrektora,
2) pracownicy PUP wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 10. Zasady funkcjonowania PUP, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny PUP przygotowany przez Dyrektora i uchwalany
przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
§ 11. 1. Majątek PUP może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych
z działalnością statutową.
2. PUP prowadzi gospodarkę finansowa w oparciu o:
1) przepisy prawa określone dla jednostek budżetowych,
2) roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
3. PUP pokrywa swoje wydatki bieżące bezpośrednio z budżetu Powiatu Raciborskiego,
a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu powiatu.
4. PUP do realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji bezrobotnych może pozyskiwać środki finansowe z:
1) Funduszu Pracy,
2) funduszy celowych,
3) Unii Europejskiej.
5. PUP posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa.
2. Zmian statutu PUP dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia
przez Radę Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady
Norbet Mika
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