
Uchwała Nr XV/108/2000 
Rady Powiatu Sieradzkiego 

z dnia 27.06.2000r 
 

w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sieradzu 

 
 
 Na podstawie art. 12 pkt. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi 
zmianami) 
 
 

Rada Powiatu Sieradzkiego 
postanawia 

 
 

§ 1 
Uchwalić Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu określający 
zasady jego działania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 

Podpisała: 
Przewodnicząca 

Rady 
Powiatu Sieradzkiego 

/--/ 
Krystyna Grabicka 

  



 
 

S T A T U T 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

W SIERADZU 
 
 
 
I. Przepisy ogólne. 
 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zwany dalej PUP stanowi 
jednostkę organizacyjną Powiatu Sieradzkiego. 

2. Siedziba PUP znajduje się w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73. 
3. Nadzór nad działalnością PUP sprawuje Zarząd Powiatu 

Sieradzkiego. 
 
II. Przedmiot i obszar działania PUP. 
 

1. Obszar działania PUP obejmuje granice administracyjne powiatu 
sieradzkiego, tj. gminy: 
- miasto Sieradz, 
- gminę Błaszki, 
- gminę Brąszewice, 
- gminę Brzeźnio, 
- gminę Burzenin, 
- gminę Goszczanów, 
- gminę Klonowa, 
- gminę Sieradz, 
- gminę Warta, 
- gminę Wróblew, 
- gminę Złoczew. 
 

2. Przedmiotem działania Pup są zadania własne Starosty oraz 
zadania powierzone z zakresu administracji rządowej, a także 
zadania wynikające z ustaw szczególnych. 

 
 



3. Zadaniami własnymi Starosty oraz zadaniami z zakresu 
administracji rządowej są zadania określone obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14.12.1994r  
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997r  
Nr 25, poz. 128 z późniejszymi zmianami). 

4. Zadaniami PUP wynikającymi z ustaw szczególnych są zadania 
polegające w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków 
rodzinnych, pielęgnacyjnych i porodowych oraz opłacaniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby bezrobotne. 

 
III. Organizacja PUP. 
 

1. Działalnością PUP kieruje Kierownik PUP przy pomocy Z-cy 
Kierownika PUP oraz kierowników wewnętrznych komórek 
organizacyjnych PUO. 

2. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi PUP mogą być 
wydziały, działy, referaty i samodzielne stanowiska pracy. 

3. O ilości utworzonych wydziałów, działów, referatów  
i samodzielnych stanowisk decyduje Kierownik PUP w oparciu  
o posiadane środki finansowe. 

4. Na terenie działania PUP mogą być tworzone filie, w których 
tworzy się samodzielne stanowiska pracy. 

 
IV. Gospodarka finansowa. 
 

PUP działa na zasadach jednostki budżetowej zgodnie z ustawą  
z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych. 

 
V. Nadzór i kontrola. 
 

1. Nadzór nad działalnością PUP sprawuje Zarząd Powiatu. 
2. Jednostki kontrolujące PUP wydają zalecenia pokontrolne mające 

na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne organów kontrolujących udziela Kierownik 
PUP. 

 
 
 



VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania PUP określa 
Regulamin Organizacyjny PUP uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

2. Zmiany Statutu następują w formie właściwej do jego uchwalenia. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają 

zastosowanie postanowienia ustaw z dnia 14.12.1994r  
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i z 25.06.1998r  
o samorządzie powiatowym. 
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