
ZARZĄDZENIE NR 32/2019
STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44 b ust. 1 i 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) 
i § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie 
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) zarządzam co następuje.

§ 1. Ogłaszam nabór zgłoszeń na kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Bełchatowie.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Starosta Bełchatowski

Dorota Pędziwiatr

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 1810



Załącznik do zarządzenia Nr 32/2019
Starosty Bełchatowskiego
z dnia 25 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

Starosta Bełchatowski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w V kadencji.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur (po jednym kandydacie) są działające na terenie powiatu 
bełchatowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego - gminy 
i powiat.

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 26 kwietnia 2019 roku, pisemnie na adres Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów. W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko kandydata, pełnioną funkcję lub stanowisko służbowe oraz zakres realizowanych przez 
kandydata podstawowych obowiązków, szczególnie w odniesieniu do problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych.

 

 
Starosta Bełchatowski

Dorota Pędziwiatr
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