
UCHWAŁA NR XXVI/161/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Toruniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.1)) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. § 1. Zgłasza się kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Toruniu w osobach: 

1) Danuta Kwiatkowska 

2) Łukasz Kowalski 

3) Wiesław Kazaniecki 

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1068, poz.2023, 
poz. 2369 i poz. 2400. 
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UZASADNIENIE

W związku z wygaśnięciem z dniem 5 czerwca 2021 r. kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Toruniu,

organu opiniodawczo - doradczego Starosty Toruńskiego w sprawach polityki rynku pracy, zachodzi

konieczność podjęcia działań w celu wyłonienia nowego składu powiatowej rady rynku pracy.

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

pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą m. in. osoby

powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej

reprezentatywnej organizacji związkowej i organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie

Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych

rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo

problematyką rynku pracy. Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ww. ustawy starosta może powoływać w

skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub

nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały, która wyznacza trzech kandydatów z pośród Radnych Rady

Powiatu Toruńskiego, jest zasadne.
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