
 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 

92, z późn. zm.) Starosta Wołomiński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powia-

towej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie 

1. Kandydaci do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą być zgłaszani 

przez działające na terenie powiatu wołomińskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przez jed-

nostki samorządu terytorialnego. 

2. W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonu-

jącej zgłoszenie, imię nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady, 

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady. Zgłoszenie podpisują statuto-

wo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele zgłaszającego. 

3. Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy przesłać na adres: Starosta 

Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w 

Wołominie do 22 maja 2009r. do godz. 16.00. 

4. Powołanie przez Starostę Wołomińskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych w Wołominie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako 

ostatni dzień dokonywania zgłoszeń. 

5. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsię-

wzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projek-

tów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, 

opiniowanie projektów uchwał i programów/przyjmowanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

Starosta Powiatu Wołomińskiego: 

Maciej Urmanowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


