Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach

§1
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zwany dalej "Urzędem" działa w szczególności
na podstawie:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.149 ze zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze
zm.),
4. niniejszego statutu.
§2
1. Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego działającą w
formie jednostki budżetowej.
2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
§3
1. Urząd swoim działaniem obejmuje obszar Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
(właściwość terytorialna).
2. Siedzibą Urzędu jest Miasto Ropczyce.
§4
Celem działania Urzędu jest realizacja zadań Państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
§5
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki
rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) oraz ustawą z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz.721 ze zm.).
§6
Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za całokształt działalności.
§7

1. Zasady powoływania i odwoływania kierownictwa Urzędu określa ustawa.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.
3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
§8
Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i uchwalony
przez Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
§9
Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z
działalnością statutową.
§ 10
Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla
jednostek budżetowych.
§ 11
Urząd jest finansowany z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 13
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

