
OGŁOSZENIE NR 1/PCPR
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

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

Na podstawie § 9 ust. 1 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 (Dz. U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1172 i 1495),

Starosta Pruszkowski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organizacje pozarządowe, fundacje oraz 
jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Zgłoszenia 
kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują wyżej wymienione podmioty w formie pisemnej do Starosty 
Pruszkowskiego w terminie do dnia 21 października 2019 r. Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. 
Zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i realizacji ich praw, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów 
przyjmowanych przez radę powiatu, pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Starosta Pruszkowski

Krzysztof Rymuza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 10808



załącznik  

do ogłoszenia nr 1/PCPR 

Starosty Pruszkowskiego 

z dnia 10 września 2019 r. 

WZÓR 

 

Karta zgłoszenia kandydata  

na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  
 

Dane kandydata:  

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

adres:   …………………………………………………………………………. 

telefon:   …………………………………………………………………………. 

 

Dane podmiotu/jednostki zgłaszającej: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

adres:   …………………………………………………………………………. 

telefon:   …………………………………………………………………………. 

      

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
            …..……………………………… 

      (podpis osoby upoważnionej) 

 

Wypełnia kandydat: 

 

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do wyboru 

kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji zadań 

wynikających z niniejszego zgłoszenia. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dostępną na stronie 

internetowej PCPR w Pruszkowie oraz w jego siedzibie. 

 

 

 

........................................................                                        ................................................ 
         (miejscowość i data)                                                                         (czytelny podpis kandydata) 
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