
Uchwała Nr 103/548/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 04 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  

w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020” 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie 

stalowowolskim na lata 2016-2020”. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

  



Uchwała Nr …………… 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia……….. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020” 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020” w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do corocznego 

składania Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji Programu określonego 

w §1. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Zaakceptowano: 

Zofia Zielińska-Nędzyńska – Dyrektor PUP 

Robert Gajewski – Radca Prawny 

 

  



Uzasadnienie 

Opracowanie Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020 jest wykonaniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z 

późn. zm.), zgodnie, z którym samorząd powiatu opracowuje i realizuje powiatowy program 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

Program powstał w oparciu o analizę powiatu stalowowolskiego w takich sferach jak: 

demografia, edukacja, gospodarka i bezrobocie, która pozwoliła zidentyfikować obszary 

problemowe występujące na lokalnym rynku pracy oraz wyznaczyć cele strategiczne 

i szczegółowe do realizacji w latach 2016-2020. 

Opracowany Program jest spójny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2020.  

Realizacja Programu będzie wspierać sprawne i efektywne wykonywanie przez powiat 

zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej w celu osiągnięcia poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy i skutecznego 

reagowania na zachodzące na nim zmiany. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


