UCHWAŁA NR LII/362/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sławno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232), w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543) Rada Gminy Sławno uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sławno wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:
1) gminny ośrodek pomocy społecznej,
2) szkoła podstawowa,
3) przedszkole,
4) biblioteka publiczna.”;
2) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do zadań Gminy należy wykonywanie usług w zakresie:
1) pośrednictwa pracy,
2) doradztwa personalnego,
3) poradnictwa zawodowego,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Zmiana statutu konieczna jest ze względu na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sławnie projektu pn. "Z wykluczenia do zatrudniania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z zadań projektu jest organizacja staży
zawodowych wymagająca uzyskania wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Szczecinie. Ubieganie się Gminy Sławno o uzyskanie wpisu do rejestru wymaga dokonania
proponowanej zmiany w statucie poprzez dopisanie jako zadania gminnego wykonywanie usług w zakresie:
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt
1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
1065 z późn. zm).
Jednocześnie dokonuje się uporządkowania faktycznie funkcjonujących gminnych jednostek organizacyjnych
poprzez wprowadzenie zmian w § 10 ust. 2 Statutu Gminy Sławno.
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