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OGŁOSZENIE
o

naborze kandydatów na członków Powiatowei Rady Rynku pracy w Rykach

Starosta Rycki ogłasza nabór na członków Powiatorvej Rady Rynku Pracy w Rykach, która
będzie działaĆ w okresie kadencji w latach 2aZL-?0?5, Zgodnie z, art,23 ust, 3 ustawy o prclmoeji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. z Za?ar, poz, 1,4a9 t.j.) do zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach uprawnione są działające na terenie powiatu:
1] terenowe struktury kaŻdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego;

2J terenowe struktury kaŻdej organizacii pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
o Radzie Dialogu społecznego;

3J społeczno - zawodowe organizacje rolników,

w tym związki

zawodowe rolników

indywidualnych i izby rolnicze;
4) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.
Ponadto Starosta moze powołaĆ w skład Rady Rynl<u Pracy trzech przedstawicieli spośród organów
jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w Óbsza rze dziania
tej Rady,

Pisemne zgłoszenie kandydata na|eży składać w terminie 15 dni roboczych od dnia ukazania
się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa i :*luy_:,.:ii:!..ki.pli*:i.,rpjl§ab|ju lub
od dnia otrzYmania pisma w sprawie zgłaszania kandydatów, Zgłoszenia mozna dokonać za
poŚrednictwem poczty na adres; Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a, 08_500
RYki lub osobiŚcie w siedzibie Starostwa do skrzynki podawczejznajdującej się w holu budynku na
Parterze, O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rykach.
EdYtowalny wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rfnku pracy
w RYkach stanowi złącznikdo niniejszego Ogłoszenia, Zgłoszenie winno zawierać:

'ż imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail,
'r oPis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdz ające osiągnięcia
i doświadczenia w zakresie rynku pracy;

DecYzje o powołaniu kandydata w skład powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach podejmuje
Starosta RYcki w formie Zarządzenia. O terminie posiedzenia inauguracyjnego Starosta informuje

organY i organizacje oraz członków Rady w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia
przyjmowania zgłoszeń,
Starosta Rycki zwrócił się pisemnie do podmiotów określonychtreściąustawy z zaproszeniem łlo
zgłaszania kandYdatÓw na członków Rady. Dodatkowo ogłoszenie w tej sprawie, jak równieżwzór
kartY zgłoszenia w wersji edytowanej, zastały zamieszczone w Biuletynie lnformacji publicznej
Starostwa w zakładce Ogłoszenia
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