UCHWALA Nr lX/64/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 września 1999 roku

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji zmian ustawy z dnia 14 grudnia 1994
roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy
z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm) Rada Powiatu
Siedleckiego postanawia, co następuje:

§1
Przyjmuje się stanowisko dotyczące propozycji zmian ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwałę należy przesłać do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNK ZĄCY RADY

Załącznik
do Uchwały Nr IX/64/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 września 1999 roku

STANOWISKO
RADY POWIATU SIEDLECKIEGO
DOTYCZĄCE PROPOZYCJI ZMIAN
USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 1994 ROKU
O ZATRUDNIENIU
I PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

Rada Powiatu Siedleckiego opowiada się za pozostawieniem powiatom
uprawnień w zakresie aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia,
przewidzianych w art. 97 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą
ustrojową państwa.

Wypracowywane propozycje zmian ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu są sprzeczne z założeniami reformy
ustrojowej nakładającymi na jednostki samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego i wojewódzkiego odpowiedzialność za przeciwdziałanie bezrobociu i
aktywizację lokalnych rynków pracy.
Od 1 stycznia 2000 roku realizacja nowych zadań przez jednostki samorządu
terytorialnego powinna być połączona z przejęciem urzędów pracy i podziałem
środków z Funduszu Pracy. Powiaty powinny zostać wyposażone w instrumenty
kreowania polityki społeczno-gospodarczej.

Rada Powiatu Siedleckiego występuje o niedokonywanie zmian w ustawach
reformujących ustrój Państwa Polskiego. Przejęcie przez samorząd terytorialny
administracji pracy będzie zwieńczeniem wprowadzonej reformy, stwarzającym
możliwości racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy.
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