Uchwała Nr XII/122/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA
2016 - 2020”
Na podstawie art. 12 pkt. 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1445 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2016 - 2020”.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Goleniowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Ziemba

UZASADNIENIE
Powiatowy Urząd Pracy wykonuje swoje zadania na podstawie Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz na podstawie ponad 30 aktów wykonawczych. Celem Ustawy jest
określenie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Artykuł 9 ww. Ustawy
określa zadania w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez samorząd
powiatowy, a tym samym przez Powiatowy Urząd Pracy.
Zadania, które Ustawa o promocji zatrudnienia nakłada na urzędy
pracy, mają wspólny mianownik, którym jest aktywizacja lokalnego rynku
pracy poprzez organizowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy, w celu
udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukujących pracy w znalezieniu
zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. Aby
realizacja wyżej wymienionego celu był możliwa urząd pracy ma także za
zadanie pozyskiwać środki umożliwiające realizacje usług i instrumentów
rynku pracy.
Ponadto w zakres działalności urzędów pracy wpisuje się wiele działań
związanych z wykonywaniem administracji publicznej, czyli z wydawaniem
decyzji, prowadzeniem ewidencji, wydawaniem zaświadczeń, wypłacaniem
zasiłków dla osób bezrobotnych itp.
Ustawa mówi również o współpracy, którą urząd pracy powinien
nawiązać z różnymi instytucjami działającymi na lokalnym rynku pracy w
celu jak najefektywniejszej realizacji swoich działań. Taka współpraca pozwala
nie tylko aktywizować podmioty gospodarcze, ale co najważniejsze docierać do
jak największej ilości pracodawców i osób zainteresowanych wykorzystaniem
środków pozostających w dyspozycji urzędu pracy.
Zadaniem Rady Powiatu zgodnie z art. 12 pkt. 9c Ustawy o samorządzie
powiatowym jest opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, który ułatwi wykonywanie
ustawowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie uchwały.

Opracowała: Urszula Witkowska

