
  PROJEKT 

UCHWAŁA  NR IV/30/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
Z DNIA 25 lutego 2011 r. 

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji 

Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.  
 

 
 Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r . o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725) i art. 

9b ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Pozytywnie opiniuje wniosek Prezydenta Miasta Opola o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu  stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§  3 

 
Traci moc Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.                         

w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w 

dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w 

Ozimku. 

 

§   4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 
 

 

 Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji i instytucjach 

rynku pracy  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 wynika obowiązek 

wyodrębnienia w ramach powiatowych urzędów pracy – centrów aktywizacji zawodowej. 

 Przedsięwzięcie to może być, na wniosek Starosty zaopiniowany przez radę powiatu, 

dofinansowane ze środków Funduszu Pracy pozostającego w dyspozycji ministerstwa właściwego do 

spraw pracy do wysokości kosztów. 

Wniosek taki został już raz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu Opolskiego w listopadzie 

2009 r., jednakże środki te nie zostały wykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w roku 

2010. Wprowadzona w 2010 r. zmiana ustawy o promocji i zatrudnieniu przez dodanie w art. 30 ust. 3 

pozwoli na wykorzystanie dodatkowych środków w roku 2011.  

 Uwzględniając fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wykonuje wspólne działania na rzecz 

Powiatu Grodzkiego i Powiatu Opolskiego Ziemskiego przygotowano projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. 

 

 


