Załącznik do Uchwały Nr XXIV/168/08
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 27 czerwca 2008r.

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Tczewie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, zwany dalej „urzędem” działa w szczególności na
podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r., Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn.
zm.);
4)

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.
§2
1. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
2.

Urząd jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą w formie jednostki budżetowej.
§3

1. Siedzibą urzędu jest miasto Tczew.
2. Obszarem działania urzędu jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu
Tczewskiego.
3. Urząd używa pieczęci podłużnej o treści:
Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie
Aleja Solidarności 14A
tel. (058) 531-34-15, 531-32-13
tel./fax (058) 531-79-97

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
§4
1.

Przedmiotem działania urzędu jest realizacja zadań wynikających z ustaw:
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz.
415 z późn. zm.) oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92).

2. Działania te realizowane są w szczególności w zakresie:
1) polityki rynku pracy;
2) usług rynku pracy;
3) instrumentów rynku pracy;
4) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
5) praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
§5
W realizacji swoich zadań urząd współpracuje z organami, organizacjami i instytucjami
zajmującymi się problematyką zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 6
1. Urzędem kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - dyrektor,
który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
całokształt działalności.
2.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Starosta zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3. Zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje dyrektor
urzędu.
4. Dyrektora urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.
5. Dyrektor urzędu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu.
§7
Zasady funkcjonowania urzędu, strukturę organizacyjną oraz zakres zadań
poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Powiatu Tczewskiego

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
§8
1. Majątek urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów
związanych z działalnością statutową.
2.

Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych.

3. Podstawą gospodarki finansowej urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków.
4. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
5. Urząd do realizacji swoich celów, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki
finansowane z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz
środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych
przepisach.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
§ 10
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

