Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXVI/180/09 Rady Powiatu
Strzelecko – Drezdeneckiego
z dnia 18 czerwca 2009 r.

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zwany dalej Urzędem, wchodzi
w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działa w formie jednostki budżetowej,
nie posiadającej
osobowości
prawnej, działającej jako wyodrębniona jednostka
organizacyjna powiatu.
3.
Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Starosta Strzelecko –
Drezdenecki, będący organem zatrudnienia.
§ 2. Statutowe zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. określają następujące
przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 14,
poz. 92 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1592 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.
Nr 223, poz. 1458),
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
7. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich,
8. inne obowiązujące akta prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej,
9. Niniejszy Statut.
§ 3. 1. Powiatowy Urząd Pracy ma swoją siedzibę w Strzelcach Kraj. przy ul. Aleja
Wolności 39.

2. Zakres właściwości terytorialnej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. obejmuje
obszar powiatu strzelecko – drezdeneckiego, w skład którego wchodzą następujące gminy:
1) miasto i gmina Dobiegniew,
2) miasto i gmina Drezdenko,
3) gmina Stare Kurowo,
4) miasto i gmina Strzelce Kraj.,
5) gmina Zwierzyn.
Rozdział II
Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy
§ 4. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. realizuje zadania samorządu powiatu
oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Celem działania PUP jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
§ 5. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. wchodzący w skład publicznych służb
zatrudnienia realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 6. Działalnością Powiatowego Urzędu Pracy kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego
kierownictwa, Dyrektor Urzędu, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
§ 7. 1. Dyrektora Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje starosta.
2.
Starosta odwołuje Dyrektora Urzędu – po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach,
o których mowa w art. 52 i 53 kodeksu pracy oraz w przypadku odwołania Dyrektora
Urzędu na jego wniosek.
3. Podczas nieobecności Dyrektora działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Dyrektor.
5. Starosta może w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora 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. Dyrektor w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy.
7. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy
o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

§ 8. 1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, ustawie oraz wynikających
z innych przepisów prawa, w Urzędzie mogą być tworzone działy i samodzielne stanowiska
pracy (jednoosobowe i wieloosobowe).
2.
Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony
przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
§ 9. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu Zarządu Powiatu zarządza powierzonym
mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§ 10. 1.
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. jest samorządową jednostką budżetową, która
pokrywa swoje wydatki z budżetu a dochody odprowadza do budżetu powiatu.
3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy jest roczny plan finansowy
zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Powiatowego Urzędu Pracy ponosi Dyrektor
i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Urzędu.
5.
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi obsługę finansowo – księgową realizowanych
przez siebie zadań.
6.
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
7. Powiatowy Urząd Pracy do realizacji swoich celów, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, może pozyskiwać środki
finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii
Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
8. Powiatowy Urząd Pracy administruje państwowym funduszem celowym – Funduszem
Pracy. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym. Podstawą
gospodarki funduszu jest roczny plan finansowy.
9. Nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową Powiatowego Urzędu Pracy sprawuje
Zarząd Powiatu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 12. 1. Nadanie niniejszego Statutu następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w drodze uchwały
Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

