
 

 

Uchwała Nr 449/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 21 lipca 2021 r.            

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 325/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Dębicy 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Dębickiego 

 

uchwala, co następuje: 

§1 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, stanowiącym załącznik Nr  

1 do uchwały Nr 325/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 16 ust. 2 po pkt 57 dodaje się pkt 58 w brzmieniu: 

58) udzielanie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy 

przyznawanej na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1842 z późn. zm.).”. 

 

2) w § 21 ust. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 

„30) prowadzenie spraw w zakresie odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub 

umorzenia części albo całości należności z tytułu zwrotu wsparcia, o którym mowa w pkt 29.” 

 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Starosta Dębicki 

mgr Piotr Chęciek 



 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wejście w życie zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) wymaga dostosowania 

regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy poprzez uwzględnienie nowych 

zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych.  

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192)  od dnia 23 lipca 2021 

r. wprowadzi kolejne zadanie dla powiatowych urzędów pracy - udzielanie ze środków Funduszu 

Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. 

prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych  

i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu 

oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oznaczoną 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 

47.11.Z albo 47.19.Z. 

Co więcej, ww. ustawą zostały wprowadzone z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r. nowe 

rozwiązania dotyczące kwestii umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty 

należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu zwrotu wsparcia zadań przekazanych do 

realizacji przez powiatowe urzędy pracy, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 

15zzda, art. 15zze, art. 15zze2 oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

 

 


