
STAROSTWO POWIATOWE
w RADZIEJOWIE

ul. T.Kościuszki 17
88-200 R A D Z I EJ ÓW

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W RADZIEJOWIE

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radziejowie i

nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy zaistniała konieczność powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w miejsce aktualnie

działającej Powiatowej Rady Zatrudnienia, Starosta Radziejowski ogłasza nabór na

członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która działać będzie w okresie kadencji 2016-

2020.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późno zm.) o powołanie w skład

powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie

powiatu:

l) terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych

rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powołać w skład rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów

jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze

działania tej rady.

Starosta Radziejowski pisemnie zwrócił się do podmiotów określonych treścią ustawy z

prośbą o zgłoszenie przedstawicieli - kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku

Pracy.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w

Radziejowie należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie do dnia

6 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, 88-200

Radziejów w Sekretariacie z dopiskiem na kopercie "Powiatowa Rada Rynku Pracy".

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na druku zgłoszenia - do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys zawodowy kandydata wraz z informacjami

potwierdzającymi osiągnięcia i doświadczenia kandydata w zakresie rynku pracy.



Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy oraz społeczno-

zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby

rolnicze do zgłoszenia powinny dołączyć - Statut organizacji oraz wypis z KRS.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy decyzja o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

należy do wyłącznej kompetencji Starosty Radziejowskiego. Starosta poinformuje organy i

organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń o

terminie posiedzenia inauguracyjnego.

Załączniki:

- karta zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radziejowie

d Jarosław Kołtumak


