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OGŁOSZENIE NR 3
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Działając na podstawie § 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. 2003 Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018r., poz. 511 z późn. zm.) Starosta Międzyrzecki ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Prawo zgłaszania kandydatów posiadają: organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
międzyrzeckiego, jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina). Podstawa prawna: art. 44b ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
1. Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej
„powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo – doradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
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.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. pełną nazwę i adres zgłaszającego,
2. imię, nazwisko, adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata,
3. informację o dotychczasowej działalności kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacyjnych oraz w przypadku wyboru Rady, do organizacji posiedzeń, umieszczania imienia i nazwiska
w wykazie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 28 lutego 2019r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia należy
składać w formie pisemnej na adres: Starosta Międzyrzecki ul. Przemysłowa 266-300 Międzyrzecz
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Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Międzyrzecki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób.
Starosta
Agnieszka Olender

