DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 29 września 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
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Data: 2015-09-29 13:44:09

OGŁOSZENIE
STAROSTY KUTNOWSKIEGO
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru powiatu kutnowskiego, do zgłoszenia kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25.03.2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) oraz z art. 44b i art. 44c ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.), Starosta Kutnowski ogłasza, co następuje:
1. Zaprasza się organizacje pozarządowe, fundacje i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru powiatu kutnowskiego do zgłoszenia po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim.
2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.
3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz realizacji ich praw;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych.
4. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.
5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę podmiotu zgłaszającego;
2) imię i nazwisko kandydata;
3) adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego kandydata;
4) pełnioną funkcję lub stanowisko służbowe wraz z charakterystyką działalności prowadzonej przez kandydata w szczególności w odniesieniu do problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
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5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych;
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
7. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, w terminie do 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
8. Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego
11, 99-301 Kutno w godz. 8.00-15.30 tel. (24) 355-47-52.
Starosta Kutnowski
Krzysztof Debich

