
Zarządzenie Nr 37/2015 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 1 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 stycznia  

                        2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy  

                      w Nowym Dworze Gdańskim  

 

Na podstawie art. 23 ust. 3, ust. 4 pkt 1, ust. 10 pkt 1  ustawy z 20 kwietnia 2004r.              

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 149 z późn. zm./,                          

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

W § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku 

zmienia się brzmienie ust. 3                                                                                                               

z: 

 „3. Przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków 

zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:                                                                   

1) Wiesławę Krugły – Pomorska Izba Rolnicza.” 

na: 

 „3. Przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków 

zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:                                                                   

1) Andrzeja Sobocińskiego – Pomorska Izba Rolnicza.” 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 stycznia 2015 

roku nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        Starosta  

      (-) 

         Zbigniew Ptak 

 



 

Uzasadnienie 

 

W dniu 20.01.2015r. na wniosek Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu 

Nowodworskiego została powołana na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowym 

Dworze Gdańskim p. Wiesława Krugły – przewodnicząca Rady Powiatowej Pomorskiej Izby 

Rolniczej Powiatu Nowodworskiego. Z uwagi na wybór w dniu 19.06.2015r. nowego 

przewodniczącego Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego, 

Rada Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej wnioskuje o zmianę przedstawiciela, który ma 

reprezentować Pomorską Izbę Rolniczą w Powiatowej Radzie Rynku Pracy działającą przy 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na p. Andrzeja Sobocińskiego – 

obecnego przewodniczącego. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                      

(Dz. U. z 2015 r. Nr 149 z późn. zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby 

powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur 

każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym 

związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji 

pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Ponadto członków 

rad rynku pracy, o których mowa w ust. 1-3, powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych 

przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3 (art. 23 ust. 4 ww 

ustawy). 

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany na wniosek organu lub organizacji, które 

zgłosiły jego kandydaturę na członka rady, zgodnie z art. 23 ust. 10 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 149 z późn. zm./ 

 

        Starosta  

      (-) 

         Zbigniew Ptak 

 

 


