
 

 

UCHWAŁA NR X/135/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 

art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 511), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr LV/732/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie nadania  Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie oraz Nr XIX/232/2008 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi 

Pracy w Jaworznie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 września 2019 r.

Poz. 5897



Załącznik do uchwały Nr X/135/2019 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

STATUT 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zwany dalej "Urzędem" działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji 

zespolonej. 

2. Urząd nie posiada osobowości prawnej i działa jako jednostka budżetowa Gminy Jaworzno - miasta na 

prawach powiatu. 

§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest Jaworzno, ul. Północna 9b. 

2. Terenem działania Urzędu jest Miasto Jaworzno. 

§ 4. Urząd używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: 

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Północna 9b 

43 - 600 Jaworzno 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Urzędu 

§ 5. 1. Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz 

aktywizacja zawodowa. 

2. Urząd realizuje zadania wynikające w szczególności z: 

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

3) uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie. 

3. Urząd realizuje również zadania wynikające z projektów, na które pozyskał środki finansowe z funduszy 

celowych oraz Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. 

4. W celu realizacji zadań Urząd współdziała z organami, organizacjami i instytucjami, które zajmują się 

problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6. 1. Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. 

2. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna. 
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3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu. 

4. Dyrektor Urzędu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie. 

5. Dyrektor Urzędu uprawniony jest do wydawania zarządzeń, ustalania regulaminów i instrukcji w celu 

realizacji zadań statutowych  Urzędu. 

§ 7. 1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie 

powierzonych zadań. 

2. Dyrektor Urzędu działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna. 

3. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy, Głównego Księgowego 

i kierowników komórek organizacyjnych. 

4. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora. 

5. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im zadań przez Dyrektora 

ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację spraw i podejmowane decyzje. W stosunkach zewnętrznych 

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy składają oświadczenia, zgodnie z treścią udzielonego im przez 

Dyrektora pełnomocnictwa. 

6. Na wniosek Dyrektora Urzędu Prezydent Miasta może upoważnić pracowników Urzędu do załatwiania 

w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń 

w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd. 

§ 8. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek 

organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Prezydenta Miasta Jaworzna. 

Rozdział 4. 

Mienie i gospodarka finansowa 

§ 9. Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów i zadań Urzędu określonych 

przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

§ 10. 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową oraz sprawozdawczość zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. 

3. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta  Jaworzna, a uzyskane dochody 

odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta. 

4. Urząd do realizacji swoich celów w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji 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. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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