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OGŁOSZENIE
STAROSTY NOWODWORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 426 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 i 2
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 (t. j. Dz. U. z 2003 r. poz. 560), Starosta Nowodworski informuje, że przyjmuje zgłoszenia
od działających na terenie powiatu nowodworskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) kandydatów na członków Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych. Zgłoszenia można składać w (osobiście, przez skrzyknę podawczą lub pocztą – liczy się
data otrzymania zgłoszenia):
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100
Nowy Dwór Gdański.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28a,
82-100
Nowy Dwór Gdański.Zgłoszenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Organizacje i organy ww. mogą zgłaszać wyłącznie
po jednym kandydacie.Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać pisemną zgodę członka na udział
w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art. 44b ust 2 cyt. Ustawy 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,
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4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych.

Starosta Nowodworski
Jacek Gross

