
Uchwała Nr ………… 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Prudniku 

 

            Na podstawie art. 20 ust.2, art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 

319,  Nr 104,  poz.  708,  Nr 170,  poz. 1217 i 1218,  Nr  187,  poz. 1381,  Nr 249,  poz. 1832, 

z 2007 r. Nr 82, poz. 560,   Nr  88,  poz.587,  Nr 115,  poz.791,  Nr 140, poz. 984) oraz art. 12 

pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz.1271, 

Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, 

Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co 

następuje: 

 

      § 1. W statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku nadanym uchwałą Nr 

XLVIII/318/06 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania 

statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Prudniku wprowadza się następujące zmiany: 

 

  1) w § 1 w ust.1 pkt 1,3,4 i 5 otrzymują brzmienie: 

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

        (Dz.U.z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 

         3) ustawy  z   dnia  27  sierpnia  1997 r. o  rehabilitacji  zawodowej  i   społecznej    oraz 

            zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2008 r. Nr 14, poz. 92); 

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

             z późn. zm.); 

         5) ustawy  z  dnia  9  listopada  2000 r. o  repatriacji  (Dz.U. z  2004 r.  Nr  53, poz.  532  

            z późn. zm.).” 

   2) w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

       „1.Dyrektora  Urzędu  wyłonionego  w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta. 

       Odwołanie  Dyrektora   Urzędu  następuje    po   uzyskaniu  opinii  Powiatowej   Rady 

       Zatrudnienia. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach,  

       o których  mowa w  art.52 i 53 Kodeksu  pracy  oraz w przypadku odwołania Dyrektora 



       Powiatowego Urzędu Pracy na jego wniosek”. 

 

        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

 

        §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Z  dniem 1 stycznia 2008 r. weszły  w  życie  zmiany do  ustawy  z  dnia 20   kwietnia  2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. 

zm.) dotyczące zasad odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy w brzmieniu: „Starosta 

odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady 

zatrudnienia. Opinia powiatowej rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o 

których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora 

powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.”. Celem uporządkowania treści aktu 

normatywnego niższego rzędu, należy wprowadzić zmiany w zapisach Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Prudniku. Pozostałe zmiany dotyczą prawidłowości powołania przepisów 

prawnych w oparciu , o które jednostka realizuje zadania. 

    

 


