
Uchwała Nr 381/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 21 stycznia 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 w składzie: 

Pan Piotr Chęciek 

Pan Adam Pieniążek 

Pani Bożena Osocha 

Pan Marek Jaskółka 

Pan Andrzej Witek  

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) § 5 otrzymuje brzmienie: „Przy realizacji zadań PUP współdziała z Ministrem Rozwoju, Pracy  

i Technologii, Wojewodą Podkarpackim, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, Powiatową 

Radą Rynku Pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, bezrobotnymi, poszukującymi 

pracy, organizacjami pracodawców i poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, 

zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się 

problematyką promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej.”;  

2) w § 16 ust. 2 po pkt 56 dodaje się pkt 57 w brzmieniu: 

„57) udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej 

na podstawie art. 15zze
4
 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.)”; 

3) w § 18 po pkt 40 dodaje się pkt 41 – 42 w brzmieniu: 

a) „41) prowadzenia kontroli, o których mowa w umowach o dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 



ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy 

z dnia 2 marca 2020r. 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. 1872 z późn. zm.), o dofinansowanie 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w przypadku spadku przychodów 

z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zze ustawy) oraz 

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych i ich 

jednostek organizacyjnych w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej 

w następstwie wystąpienia COVID-19 (15 zze
2
 ustawy), 

b) „42) prowadzenie kontroli wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, 

któremu udzielono dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie 

art. 15zze
4
 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.)”; 

4) w § 19 w pkt 30 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.”; 

5) w § 21 ust. 1 : 

a) w pkt 29 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.”; 

b) po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 

„30) ustalanie wysokości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie od 

należności i przekazywanie kwartalnie informacji do Działu Finansowo-Księgowego.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 19 grudnia 2020 r. 

STAROSTA

mgr Piotr Chęciek


