
 
Uchwała Nr 123/XIX/2008 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 30 czerwca 2008 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę nr 362/XXXIX/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

 
 
 
Na podstawie art.4 ust.1pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 
238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.) 
 
 

uchwala się co następuje 
 
 

§1. 
W Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 

362/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2: 
 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415), 
 
b) ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92), 
 
2) w § 3: 
 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo 
pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy” 
 
b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz 
poradnictwo zawodowe i informację zawodową.” 
 
c)  po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 
„16a) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikającym z 
odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami 
zagranicznymi.” 
 
d) dodaje się ust. 20 w brzmieniu: 
„20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów 
operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Pracy.” 
 
3) w § 4: 
 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów 
społecznych , powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.” 



 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych” 
 
c) ust. 4 i 5 skreśla się a dotychczasowe ust. od 6 do 8 zostają oznaczone jako ust. od 4 do 6 
 
d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„9)podejmowanie działań związanych z jak najpełniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych 
poprzez finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: 
a) szkolenia 
b) staże 
c) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
d) prace interwencyjne 
e) skierowanie na badanie lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolność bezrobotnego do 
wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, 
f)  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,  
g) zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 
h) przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
i) refundowania wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 
zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, 
j) refundowanie pracodawcy miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.” 
 
4) w § 8: 
 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przy realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 20 
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415) 
współdziała z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką zatrudnienia i 
przeciwdziałania bezrobociu.” 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


