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z dnia 13 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 17 , art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2 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), uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska Wałbrzycha pozytywnie opiniuje podjęcie działań mających na celu utworzenie Miejskiego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dniem 1 stycznia 2013r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Rada Miejska Wałbrzycha pozytywnie opiniuje utworzenie z dniem 1 stycznia 2013 roku Miejskiego Urzędu
Pracy w Wałbrzychu. Powstanie miejskiej jednostki organizacyjnej stworzy możliwości szybszych zmian
społecznych i gospodarczych, przyczyni się do wzrostu efektywności realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415
z późn. zm).
Rada Miejska Wałbrzycha pozytywnie opiniuje utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako
jednostki organizacyjnej Miasta Wałbrzycha, realizującej zadania tylko na obszarze Wałbrzycha miasta na
prawach powiatu i wyposażenie tej jednostki w składniki majątkowe z dokonanego podziału obecnie
funkcjonującego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Rada Miejska Wałbrzycha wyraża pozytywną opinię dotyczącą przyjęcia także rozwiązania, iż Miejski
Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Miasta Wałbrzycha, obejmowała będzie swoim zasięgiem działania
również osiem gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Przy czym, najistotniejszy jest tu fakt, funkcjonowania
Miejskiego Urzędu Pracy jako miejskiej jednostki organizacyjnej gminy Wałbrzych. Za przyjęciem pozytywnej
opinii w przedmiotowej sprawie przemawiają poniższe argumenty.
Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ostatniego spisu powszechnego, liczba
mieszkańców Wałbrzycha na koniec 2011 roku wyniosła 119 091 osób, liczba ludności gmin tworzących od
1 stycznia 2013 r. Powiat Wałbrzyski 58 821 osób. Pozwala to wnosić, iż liczba obsługiwanych przez
Powiatowy Urząd Pracy wałbrzyszan jest dwukrotnie większa od liczby mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.
Inicjatywa utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wynika także z faktu utrzymywania się
wysokiej stopy bezrobocia i ciągle rosnącej liczby bezrobotnych w Mieście Wałbrzychu jak i Powiecie
Wałbrzyskim. We wrześniu br. liczba osób bezrobotnych wyniosła 11 603 osób, w październiku zwiększyła się
do liczby 11 881 osób, co oznacza wzrost liczby bezrobotnych o 278 osób. W Mieście Wałbrzychu natomiast,
we wrześniu osób bezrobotnych było 7 559 osób, a w październiku liczba ta wynosiła już 7 740 osób, wzrost
o 181 osób dotyczy tylko bezrobotnych z terenu Miasta Wałbrzycha. Tak znaczny wzrost liczby osób
bezrobotnych w ciągu miesiąca, uzasadnia konieczność ogromnej pracy na rzecz wsparcia dla osób, które
straciły zatrudnienie, aby w jak najkrótszym terminie wróciły na rynek pracy.
Miasto Wałbrzych przejmie do prowadzenia z dniem 1 stycznia 2013 roku całe szkolnictwo zawodowe
w Wałbrzychu, tym samym w zasadzie całe szkolnictwo zawodowe dotychczasowego Powiatu Wałbrzyskiego.
Utworzenie jednostki organizacyjnej gminy Miejskiego Urząd Pracy pozwoli na skoordynowanie działań w taki
sposób, aby kształcąca się młodzież i dorośli znajdowali zatrudnienie na lokalnym rynku pracy - kształcenie
musi być dostosowywane do potrzeb rynku pracy.
Na funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy przeznaczać się będzie w zasadzie środki pochodzące
z dochodów własnych Gminy Wałbrzych. W części dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 2a1 i 2a ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.
415 z późn. zm) zapewnia Minister właściwy do spraw pracy, przekazując samorządom powiatowym kwotę
przyznanych środków z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki,
o których mowa w ust. 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy są przeznaczane w szczególności, na zatrudnionych na stanowiskach
pośredników pracy i doradców zawodowych.
Powiat Wałbrzyski w roku 2012 przeznaczył na utrzymanie jednostki Powiatowego Urzędu Pracy
4.230.213 zł, w tym środki na dofinansowanie pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowią
kwotę 924 800 zł, co oznacza, że z dochodów własnych dofinansowuje tę jednostkę w kwocie 3.305.413 zł. Na
finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie ponad 11 mln zł.
Sytuacja opisana powyżej, wymaga skuteczności w wydatkowaniu środków pochodzących z Funduszu
Pracy - oznacza to konieczność takiego zorganizowania tej nowej jednostki, Miejskiego Urząd Pracy w Mieście
Wałbrzych, aby gospodarowanie środkami z Funduszu Pracy przynosiło mierzalny efekt na rynku pracy,
a szczególnym zadaniem tej nowej jednostki będzie pozyskiwanie dodatkowych środków na wspieranie
lokalnego rynku pracy.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 29EEFB3A-3DBF-4862-83D5-0FBD06F7A865. Projekt
Strona 1

Miasto Wałbrzych jako największe po Wrocławiu miasto na Dolnym Śląsku i lider Aglomeracji
Wałbrzyskiej będzie zobligowane sprostać wymaganiom sygnatariuszy tego międzygminnego porozumienia
w zakresie korzystania z możliwości pozyskiwania środków finansowych zakładanych w nowych prognozach
finansowych Unii Europejskiej, a także zamierzeniach rządowych w zakresie planowanych środków
finansowych przeznaczanych na rozwój miast i regionów. Tym samym do podejmowania starań o środki na
aktywizację rynku pracy, walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową bezrobotnych i innych
wielokierunkowych starań zapewniających poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Wałbrzycha i regionu.
Instrumenty będące w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy, będą skutecznie wspierać działania samorządu
Miasta Wałbrzycha zmierzające do realizacji planowanych założeń rozwojowych.
Dodać należy, że Aglomerację Wałbrzyską tworzą także gminy sąsiadujących z Wałbrzychem powiatów
takich jak świdnicki. noworudzki, kłodzki, które wiążą z funkcjonowaniem Aglomeracji Wałbrzyskiej
i Miastem Wałbrzych jako liderem nadzieję na współpracę w zakresie sprawniejszego, efektywniejszego
i innowacyjnego zarządzania gminą i regionem.
Przytoczone wyżej argumenty uzasadniają, iż najkorzystniejszym z możliwych rozwiązań będzie
utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy jako jednostki organizacyjnej Miasta Wałbrzycha, obejmującej swoim
działaniem także gminy obecnego Powiatu Wałbrzyskiego. Wymagania w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających wdrażaniu celów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2012 – 2020", które
przyjęły do realizacji przede wszystkim gminy Powiatu Wałbrzyskiego, przemawiają za koniecznością
powierzenia zwierzchnictwa nad tą jednostką Miastu Wałbrzych i Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
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