
      ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 

 

 

     STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

    z dnia 21 maja 2015 roku 

w sprawie: ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych 

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

0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. 

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  

powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Ogłaszam nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Poznaniu.  

§ 2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie , o którym mowa w § 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu.  

§ 4 .  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



       Załącznik 

 do Zarządzenia Nr 65/2015 

Starosty Poznańskiego  

     z dnia 21 maja 2015 

roku 

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu.

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

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz § 9 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. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), 

ogłasza nabór zgłoszeń do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. 

Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu poznańskiego organizacje 

pozarządowe, fundacje oraz przez jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. pełną nazwę i adres zgłaszającego; 

2. imię, nazwisko, adres korespondencyjny wraz z nr telefonu i adresem email kandydata, 

3. informację o dotychczasowej działalności kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych oraz w 

przypadku wyboru do Rady, do organizacji posiedzeń, umieszczenia imienia i nazwiska w wykazie członków 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Termin i miejsce składania dokumentów: zgłoszenia kandydata prosimy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w 

Poznaniu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Słowackiego 8, 60-509 Poznań lub składać osobiście w Kancelarii 

Starostwa - pokój 030 (ul. Słowackiego 8, Poznań) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r. (decyduje data 

wpływu do Starostwa). 

Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Poznański powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w liczbie pięciu osób. 

STAROSTA POZNAŃSKI 



 

Uzasadnienie 

   do zarządzenia nr 65/2015 

    STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

  z dnia 21 maja 2015 roku. 

W myśl art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j.t. ze zm.) przy staroście tworzy się 

powiatową społeczną radę do spraw osób niepełnosprawnych, będącą organem opiniodawczo-doradczym. Do 

zakresu działania Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych 

przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem 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, Radę powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie 

powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Z uwagi na zbliżający się termin upływu kadencji obecnie działającej Rady (28.09.2015 r.) konieczne 

jest rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Rady kolejnej kadencji. 


