
 

 

OGŁOSZENIE NR BA.843.1.2020 

PREZYDENTA MIASTA LESZNA 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna 

Na podstawie art.44b ust.1 i art.44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1172 ze zm.) oraz na podstawie  

§ 9 ust.1 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. Nr 62, poz.560), Prezydent Miasta Leszna ogłasza co następuje: 

§ 1. W terminie do 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna. 

§ 2. Kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać 

działające na terenie Miasta Leszna organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostka samorządu 

terytorialnego. 

§ 3. Zgłoszenie kandydata winno zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego; 

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata; 

3) uzasadnienie zgłoszenia kandydata, w tym informacje o pracy kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie jego kandydatury i powołanie na członka 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna; 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000),  w celu powołania członków 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna. 

§ 4. Zgłoszenia  kandydata przyjmuje  Kierownik Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  

w Urzędzie Miasta Leszna, 64-113 Leszno ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11. 

  

 Prezydent Miasta Leszna 

(-) Łukasz Borowiak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1636
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