
  

OGŁOSZENIE NR 1/2019 

STAROSTY SŁUBICKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

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

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.), § 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 niepełno-

sprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych są organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu 

Słubickiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy). Kadencja ww. Rady trwa 4 lata. 

Do zadań powiatowej rady, która składa się z 5 osób powołanych przez Starostę spośród przedstawicieli ww. 

podmiotów należy: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełno-

sprawnych, 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. 

Formularz zgłoszenia kandydata (załącznik do ogłoszenia) należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20 w Biurze Obsługi Interesantów (na parterze) lub za pośrednictwem poczty 

(decyduje data wpływu przesyłki  do Starostwa), w terminie do dnia 19 lipca br. 

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Starosta Słubicki 

Leszek Bajon

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Poz. 1753



Załącznik 

do ogłoszenia Nr 1/2019 

Starosty Słubickiego 

z dnia 17 czerwca 2019r. 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

Organizacja/Fundacja/Jednostka 

zgłaszająca kandydata 

(nazwa, adres, telefon) 

 

Imię i nazwisko kandydata na 

członka Rady 
 

Adres zamieszkania i numer 

telefonu kontaktowego kandydata, 

adres e-mail 

 

Uzasadnienie kandydatury  

Podpisy osób reprezentujących podmiot zgłaszający kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy osób statutowo uprawnionych do reprezentowania podmiotu): 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (pieczęć podmiotu zgłaszającego) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

Oświadczenie kandydata 

Ja………………………………………………………..PESEL:……………………….…………........................ 

(imię, nazwisko) 

oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 

2. Oświadczam, że nie byłem/am karana za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz, że 

korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
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3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę 

Słubickiego jako Administratora danych osobowych z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69 – 100 

Słubice dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

.....................................................     .................................................. 

(miejscowość i data)       (podpis kandydata) 
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