UCHWAŁA NR X/73/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie
współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
Na podstawie :
- art.12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz 595; poz 645, Dz.U. z 2014 r., poz 379, poz 1072) oraz
- art.9a ust.1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2015 r. poz 149 z późn. zm.)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia porozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie
współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2015 roku.
2. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 4.
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do Uchwały Nr X/73/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Porozumienie Nr PS-IV.031.3.2015
z dnia.......................................2015 roku
w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2015 r.
Na podstawie art 9a ust.1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy(tj. Dz. U. z 2015 r. poz 149 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/73/15 Rady MIejskiej w Słupsku z dnia
29 kwietnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim
w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
pomiędzy Powiatem Słupskim z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych szeregów 14, zwanym dalej
"powiatem prowadzącym" reprezentowanym przez:
Zdzisław Kołodziejskiego
Rafała Konona

Starostę Słupskiego
Wicestarostę
przy kontrasygnacie

Jadwigi Janickiej

-Skarbnika Powiatu Słupskiego
a

Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej "powiatem dotującym"
reprezentowanym przez:
Roberta Biedronia

Prezydenta Miasta Słupska
przy kontrasygnacie

Doroty Bałukonis-

-Skarbnik Miasta
Strony porozumienia
ustalają, co następuje:

Porozumienie zawarto z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2013 r., poz 907 z poźn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 7 ww. ustawy
§ 1.
Powiat dotujący zobowiązuje się do współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku.
§ 2.
1. Kwota dotacji celowej na rok 2015 wynosić będzie 1 585 468,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć
tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych)
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 , zostaną przekazane przez powiat dotujący w dwóch równych
ratach
po 792 734,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote): I rata do
dnia 30 czerwca 2015 r., II rata do dnia 30 października 2015 r. na rachunek Powiatu Słupskiego:
Bank spółdzielczy w Ustce
04 9315 0004 0050 6834 2000 0010
3. Udzieloną dotację, o której mowa w § 2 ust.1 Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje sie wykorzystać
w terminie do 31 grudnia 2015 r.
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§ 3.
1. Powiat prowadzący zobowiąże dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do rozliczenia przekazanej
dotacji celowej w terminie do 15 stycznia 2016 r.
2. Odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji celowej ponosi Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
3. Powiat prowadzący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Powiatowy urząd Pracy
w Słupsku, w tym wydatkowania przekazanej dotacji stosując przepisy ustawy o finansach publicznych.
4. Powiat dotujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania wykorzystania dotacji
zarówno pod względem rzeczowym, jak i rozliczeń finansowych w toku realizacji zadania lub po jego
zakończeniu.
§ 4.
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
§ 5.
Powiat prowadzący zobowiązuje się wykorzystać środki na cel określony w § 1 zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
§ 6.
Stronom przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 7.
Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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Uzasadnienie
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku realizuje zadania w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałaniu
bezrobocia na postawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z poźn. zm.).
Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust.1 ww. ustawy obejmujący obszarem
swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów (art.9a ustawy).
Zgodnie z art 9a ww. ustawy powiat, którego jednostką organizacyjną jest Powiatowy Urząd Pracy, zwany
"powiatem prowadzącym", otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których
zadania realizuje, zwanych " powiatami dotującymi".
Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy
i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
W przypadku niezawarcia porozumienia o którym mowa w art. 9 ust.3 ww. ustawy, wysokość roszczenia
przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udziału w całości poniesionych kosztów, w tym
inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu według stanu na koniec
roku poprzedzającego rok budżetowy , w którym koszty zostały poniesione. Dotacja w roku bieżącym ma wynieść
1595 468 zł i jest równa subwencji ogólnej określonej w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.,
znak ST4/4820/785/2014.
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