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Ogłoszenie 

Starosty Mławskiego  

z dnia 19 października 2020r.  

 

      Działając na podstawie art. 23 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1409 ze zm.), Starosta Mławski 

ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy                   

w Mławie, która będzie działać  w okresie kadencji 2020 – 2024.  

 

1. O powołanie w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie mogą ubiegać się 

przedstawiciele  działających na terenie Powiatu Mławskiego: 

1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej                         

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

2)  terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców                       

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

3) społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związki zawodowe 

rolników indywidualnych i izb rolniczych, 

4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku 

pracy. 

2. Starosta może powołać trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu 

terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej 

rady. 

3. Zgłoszeń kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie dokonują 

organy i organizacje, o których mowa w pkt 1 – 2 ogłoszenia,  na karcie zgłoszenia 

stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, za pośrednictwem poczty lub 

osobiście w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 

6, 06-500 Mława, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy – nabór 

kandydatów” w terminie 15 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia                         

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie lub od dnia 

otrzymania zaproszenia do zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy                 

w Mławie. 

4. Dodatkowo: 

1) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy, 
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2) społeczno – zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników 

indywidualnych i izby rolnicze, do zgłoszenia powinny dołączyć Statut 

organizacji oraz wypis z KRS.  

5. Procedura powołania: 

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów 

zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego 

ogłoszenia.   

Decyzję o powołaniu w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie podejmuje 

Starosta w formie zarządzenia. 

Starosta Informuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń o terminie posiedzenia inauguracyjnego.  

 

 

             

                                                                                             STAROSTA MŁAWSKI 

                                                                                                                           JERZY RAKOWSKI 

                                                                                                                                           

 

 

 

Mława, dnia  19 października 2020r.  


