
 

 

Porozumienie Nr 2.OR.031.1.2014  UM/BKS/I/49/19/43-W/2014  

zawarte w dniu 7 stycznia 2014r.  

pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22-24 , 58 - 300 

Wałbrzych, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu którego działają:  

1. Starosta Wałbrzyski - Józef Piksa,  

2. Wicestarosta - Andrzej Lipiński,  

 a  

Gminą Wałbrzych  z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, reprezentowaną 

przez:  

 Romana Szełemeja - Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 

w sprawie powierzenia Powiatowi Wałbrzyskiemu realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

§ 1. 1. Miasto Wałbrzych powierza, a Powiat Wałbrzyski przyjmuje do wykonania zadania określone 

w art. 9  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r. 

poz.674 ze zm.), rozdziału 6  ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U z 2004 r. nr 53 poz 532 ze 

zm.), art.11,art.12a, art.26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 Nr 127, poz.721 ze zm.) 

§ 2. Powiat Wałbrzyski zadania określone w § 1  wykonywał będzie poprzez Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu wchodzący w składa powiatowej administracji zespolonej.  

§ 3. W postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji 

będących przedmiotem Porozumienia organem właściwym jest Starosta Wałbrzyski.  

§ 4. 1. W związku z realizacją zadania określonego w § 1  Powiat Wałbrzyski otrzymywał będzie z budżetu 

Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu – dotację celową wyliczoną zgodnie z art.9a ust.3 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2013 , poz. 674 ze zm.), 

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.  

2. W 2014 roku dotacja, o której mowa w ust.1 zostanie ustalona w oparciu o koszty funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2013 oraz na podstawie uzgodnień wynikających z § 5 ust. 4  , 

pomniejszonych o uzyskaną refundację ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w ar.9 ust.2d, jak również 

o realizowane przez Powiat Wałbrzyski projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy.  

3. Wstępna dotacja na rok 2014 wynosi 2 090 189 ,00 zł. (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sto 

osiemdziesiąt dziewięć złotych), co wynika z kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 

w 2013 roku, pomniejszonych o uzyskaną refundację ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art.9 

ust.2d, jak również o realizowane przez Powiat Wałbrzyski projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.  

4.  Ostateczna kwota dotacji, o której mowa w ust.2 zostanie ustalona do dnia 15 kwietnia 2014r.  
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5. Kwota dotacji przekazywana będzie w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty ustalonej 

w ust. 3  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy Powiatu Wałbrzyskiego, 

z uwzględnieniem korekty wynikającej z ust.4. Ewentualne kwoty nadpłat zostaną zwrócone przez Powiat 

Wałbrzyski na konto Gminy Wałbrzych, natomiast niedopłaty zostaną wyrównane po przeliczeniu kwoty 

dotacji.  

6.  W przypadku opóźnienia w przekazaniu dotacji określonej niniejszym porozumieniem będą naliczane 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

§ 5. 1. Powiat Wałbrzyski składa Miastu Wałbrzych sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji 

powierzonego zadania za okres roczny do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.  

2.  Gmina Wałbrzych ma prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania przekazywanych 

środków na Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu Powiatu 

o terminie kontroli.  

3.  W przypadku realizacji zadań Miasta Wałbrzycha przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie krótszym niż 

rok, sprawozdanie przedłożyć należy w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Wałbrzycha.  

4.  Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy przedkłada Prezydentowi Miasta Wałbrzycha projekt budżetu Powiatowego Urzędu Pracy do 

uzgodnienia – co powinno nastąpić do dnia 10 listopada danego roku. 

§ 6. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu powołuje i odwołuje Starosta Wałbrzyski 

w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wałbrzycha z zastosowaniem art.9 ust.5 i ust.5a ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

§ 7. Powiatową Radę Zatrudnienia powołuje Starosta Wałbrzyski w porozumieniu z Prezydentem Miasta 

Wałbrzycha.  

§ 8. 1. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przez 

każdą ze stron.  

2.  Zmiana treści postanowień Porozumienia oraz jego rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Starosta Wałbrzyski 

J. Piksa 

 

Wicestarosta Wałbrzyski  

A. Lipiński 

 

Prezydenta Miasta Wałbrzych  

R. Szełemej 
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