
 

 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO 

z dnia 14 marca 2019 r. 

informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie działającej przy Staroście Szczycieńskim 

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)  

oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku 

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) 

1. Starosta Szczycieński informuje, że organy i organizacje, o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) tj. Starosta Szczycieński oraz działające na terenie Powiatu 

Szczycieńskiego organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (miasta i gminy) 

mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka pięcioosobowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Szczytnie działającej przy Staroście Szczycieńskim. 

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

dokonującej zgłoszenie, imię i nazwisko na członka Rady oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

powołanie w skład Rady. 

3. Zgłoszenie kandydatów wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres: 

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 214 w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (decyduje data wpływu). 

4. Powołanie przez Starostę Szczycieńskiego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Szczytnie 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 

przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie 

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

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Szczytnie pod kontem ich 

skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Starosta Szczycieński 

Jarosław Matłach 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 marca 2019 r.

Poz. 1375



Załącznik do ogłoszenia 

Starosty Szczycieńskiego 

z dnia 14 marca 2019 r. 

 

 
Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w 

Szczytnie 

 

1. Organizacja/Jednostka zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

……………………………………………………………………………………………………………………...

..…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kandydat (imię i nazwisko): 

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Uzasadnienie kandydatury: 

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpisy osób reprezentujących organizację/jednostkę zgłaszających kandydata na członka Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy osób statutowo uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu): 

 

 

…………………………….          …………………………….         …………………………….  

(pieczęć organizacji/jednostki)                (miejscowość, data)                            (podpis osób uprawnionych) 

 

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Szczytnie 

 

…………………………….     …………………………….  

         (miejscowość, data)                    (czytelny podpis) 
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