
ZARZĄD POWIATU 
w Nidzicy 

ul. Traugutta 23 
13-1 oo N i dzica 

Uchwała Nr .AIAYj.~?la/~~ 
Zarządu Powiatu w Nidzicy 

z dnia ........ 0.0 .... $.\tY~Yi~ ... .&)~ ...... 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz§ 80 ust. 4 Statutu Powiatu Nidzickiego 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/283/2018 Rady Powiatu w Nidzicy 

z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego Zarząd 

Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje: 

§1 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 

2014 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nidzicy", zmienionym uchwałą Nr 349 /2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, 

uchwałą Nr 22/73/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr 37 /133/2019 z dnia 

20 listopada 2019 roku i uchwałą Nr 46/162/2020 z dnia 11 marca 2020 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. dokonuje się aktualizacji aktów prawnych w następujący sposób: 

1) w rozdziale I§ 3 ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie: 

,,b) 

ustawy z dnia 5 grudnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526)"; 

2) w rozdziale II § 4 pkt a i b otrzymują brzmienie: 

,,a) 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), 

b) 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)."; 
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3) w rozdziale II § 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

,,5. 

Zasady gospodarki finansowej PUP regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634), ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). 

6. 

Prawa i obowiązki pracowników PUP regulują przepisy ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

530)."; 

4) w rozdziale VI§ 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego określa 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 

1634) oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 

z 2021r. poz. 217 z późn. zm.)"; 

2. w rozdziale VII.w§ 22: 

1) Sformułowanie: 11W zakresie inicjowania, organizowania i finansowania 

instrumentów oraz usług rynku pracy finansowanych z FP, EFS skierowanych 

do bezrobotnych:" otrzymuje brzmienie: 11W zakresie inicjowania, organizowania 

i finansowania instrumentów oraz usług rynku pracy finansowanych z FP, EFS:" 

2) po ust. 28 dodaje się ust. 28a i ust. 28b w brzmieniu: 

,,28a. 

Przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących finansowania opłaty 

pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa 

w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

28b. 

Przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących dofinansowania kosztów 

zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej". 
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3) po ust. 51 dodaje się ust. 51a w brzmieniu: 

.,Sla. 

Realizowanie organizacji szkoleń z języka polskiego dla bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy cudzoziemców." 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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