Uchwała Nr XXXVIII/245/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie kosztów
utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Centrum
Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku
z art. 9b ust. 1, art. 108 ust. 1 pkt. 30a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami)
oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz.
33) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:
§1
1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Starosty Sztumskiego o dofinansowanie kosztów
utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Centrum
Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy.
2. Dysponentem środków Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 jest minister
właściwy do spraw pracy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Wojciech Zielonka

Załącznik do Uchwały Nr………………….
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ………………… 2009 r.

UZASADNIENIE
opinii w sprawie wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia
centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw pracy.
Do utworzenia w ramach powiatowego urzędu pracy centrum aktywizacji zawodowej
(CAZ) zobowiązuje Starostę art.9b ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (tekst jedn.: Dz. U z 2008 r Nr 69 poz. 415 z późn.
zm.). Tworzenie CAZ finansowane jest przez Starostę ze środków własnych samorządu.
Jednakże przepisy przejściowe zawarte w art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33) wprowadziły zapis umożliwiający okresowe
dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy tego przedsięwzięcia w przypadku,
gdy zostanie ono podjęte w latach 2009-2010.
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wnioskuje utworzenie do dnia 31
marca 2010r. Centrum Aktywizacji Zawodowej, będącego wyspecjalizowaną komórką
organizacyjną Urzędu, które mieściłoby się w siedzibie Urzędu tj. w budynku przy ulicy
Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu. W ramach usprawnienia działalności Centrum Aktywizacji
Zawodowej oraz zwiększenia dostępności usług rynku pracy, a w szczególności poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także
organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych działalność Centrum realizowana będzie również
w Sali mieszczącej się w Sztumie przy ul. Reja 12 przekazanej Urzędowi Pracy w bezpłatne
użyczenie na czas nieoznaczony.
Obecnie zadania z zakresu usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje na
parterze oraz I piętrze zajmowanego budynku oraz w Filii PUP w Sztumie. Pozyskanie, więc
środków finansowych, umożliwiających podjęcie prac remontowych służących adaptacji
powierzchni użytkowej parteru budynku pod potrzeby CAZ oraz wyposażenie sali
mieszczącej się w Sztumie przy ul. Reja 12, jest szansą szybkiego wyodrębnienia tej komórki
w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy.
Liczne potrzeby lokalnej społeczności oraz niewystarczające środki na pilną realizację
wszystkich ważnych dla Powiatu Sztumskiego przedsięwzięć nie pozwoliłyby z pewnością na
zrealizowanie tego zadania w najbliższym czasie. Uzasadnione jest więc ubieganie się
o środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
na działania związane z wyodrębnieniem CAZ, na które przewidziano w roku 2009 kwotę 50
mln złotych. Wnioskodawca planuje uruchomić CAZ do końca marca 2010r.
Zaplanowane wydatki na prace remontowo-budowlane w kwocie 115 000,00 zł.,
na wyposażenie CAZ w kwocie 168 547,50 zł., na materiały biurowe w kwocie 12 300,00 zł.
oraz na materiały promocyjne w kwocie 12 300,00 zł. są niezbędne, racjonalne i w pełni
uzasadnione. Ich poniesienie zapewni stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla
świadczenia usług rynku wobec klientów CAZ, jak również warunków pracy zatrudnionych
w Centrum pracowników.
W związku z powyższym Rada Powiatu Sztumskiego pozytywnie opiniuje
przedmiotowy wniosek.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka

