UCHWAŁA NR XX/166/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr
157, póz. 1240 z póżn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala:
STATUT
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ l. Jednostka budżetowa zwana dalej „Urzędem'1 nosi nazwę Powiatowy Urząd Pracy,
§ 2. 1. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest budynek przy ul. Zakładowej 4 w Koninie.
2. Urząd obejmuje obszarem swojego działania powiat koniński oraz miasto Konin na prawach powiatu.
§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Urzędu stanowią:
1. art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 póz. 1240
zpóźn. zm.),
2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach tynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr
69 póz, 415 zpóżn.zm).
§ 4. l. Przedmiotem działalności urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz
aktywizacja zawodowa.
2. Szczegółowy zakres działania określa art. 9 ust. l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 póz, 415 z późn. zm.),
§ 5. Urząd jest jednostką organizacyjną powiatu konińskiego powołaną do wykonywania zadaii wynikających
z przepisów :
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr
69 póz. 415 z póżn. zm.),
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 z póżn.
zm.)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz, U. z 2011 r. Nr 127 póz. 721 z póżn. zm.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz, U z 2009 r. Nr 157 póz. 1240 z póżn,
zm.),
5. innych obowiązujących aktów prawnych,
6. niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Gospodarka finansowa
§ 6. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponoszą Dyrektor Urzędu i w zakresie Mu
powierzonym - Główny Księgowy .
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 8. l . Urzędem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Urząd na zewnątrz.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
3. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
4. Zastępca Dyrektora działa w granicach przyznanych kompetencji przez Dyrektora Urzędu.
5. Podczas nieobecności Dyrektora działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora.
6. Dyrektor w imieniu Urzędu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Urzędu.
§ 9. 1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Urzędu określają przepisy odrębne.
2. Zasady funkcjonowania Urzędu , strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie".
Rozdział 4,
Postanowienia końcowe
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XL1/230/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 156, póz. 3718.
§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
§ 12. Ucłiwała wchodzi w życie po upływnie
Województwa Wielkopolskiego.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodnie
Janusz

