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Zarządu Woj ewództwa Podlaskiego

z dnia . 28. łł*,ó'a.. Ło.!3.t,.... 
"

w sprawie utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju
zasobów ludzkich w województwie podlaskim.

Napodstawie ar1.8 ust. 1pkt 1w związkuzart.6 ust.7 ustawy zdnia2Okwietnia2OO{r.o
promocji zatrudnlęnia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 4I5 z poŹn.
Zm.I ) otaz na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o .u-o.rądri"
województwa (Dz.lJ. z2OOI r. Nr i42, poz. 7590 zpoŹn. zm.2) uchwala się, co następuje:

sl
Zarząd Wojewodztwa Podlaskiego wyraŻawolę utworzęniaPartnerstwa lokalnego narzecz
promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwię podlaskim.
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Upowaznia się Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania
czynności związanych z realizacją Par1nerstwa lokalnego na rzęcz promocji zatrudnienia i
rozwoju zasobów ludzkich, w tym podpisania umowy i koordynacjl działan'
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Inte gralną częsc U chwały stanowi ą następuj ąc e załączniki:

ZaŁączn|k nr 1: Umowa Paftnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i
zasobów ludzkich w województwte podlaskim.
Załącznik nr 2: Regulamin Paftnerstwa lokalnego na rZęcZ promocji zatrudnienia i
zasobów ludzkich w wojewodztwie podlaskim.
Załączn|k nr 3: Deklaracja przystąpienia do Partnerstwa lokalnego na rzecz
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwię podlaskim.

rozwoJu

rozwoju

promocji

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2OO8 r', Nr 70, poz. 416, Nr 171
poz.1056, Nr216po2.7367, Nr237po2.1654,22009 r., Nr6poz.33,Nr69poz.595,Nr91poz.742,Nr91
poz.800,Nrll5poz.964,Nr125poz. 1035,Nr127po2.1052,Nr161,po2.1278,Nr191,po2.1366,Nr219,
po2.1,706,22010r.,Nr28,po2.146,Nr81,po2.531, Nr238,poz.l578,Nr254,poz.1700,Nr257poz.1725t
1126, z 2011 r., Nr 45, poz.235, Nr 106, po2.622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, po2.1,206 i 1211, Nr 291, poz.
1 7 0'7, z 2072 r., poz. 589, poz. 637, poz. 7 69, poz. 1456, poz. 1 529, poz. 1548.

' Z^iuny tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszonó w Dz. IJ. z 2OO2 r. Nr 23 poz. 22O, Nr 62
poz. 558, Nr 153 po2.1271,, Nr 214 poz. 1806, 22003 r. Nr 162 poz. 1568, 22004 r., Nr 102 po2.1055, Nr 116
po2.1206,22006 r.Nr126po2.875,Nr227 poz. 1658,2200'7 Nrl73poz. 1218,22008 r.Nrl80poz. 1111,
Nr 216 poz. 1,370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. ).241, z 2010 r. Nr 28 poz. 1,42 i poz. 146, Nr 40 poz.
230, Nr 106 poz. 675,22011 r., Nr 2I,poz. 113, Nr 1.49,po2.887, Nr 217,po2. 1281.
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Zobowiązuje się Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Biał5rmstoku do informowania
Zarządl Województwa Podlaskiego o czynnościach, o których mowa w $ 2.

Wykonanie uchwały powierza
w Biał5.łrnstoku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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