OBWIESZCZENIE NR 1/2016
STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób
niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.1)) oraz
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 roku, Nr 62, poz. 560),
ogłaszam, co następuje:
1. Informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób
niepełnosprawnych.
2. Zgodnie z art. 44 c ust. 2 cytowanej ustawy, członkami powiatowej rady mogą być przedstawiciele
działających na terenie Powiatu Toruńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata oraz syntetyczne informacje o jego
działalności zawodowej i społecznej, a także pełną nazwę i adres podmiotu zgłaszającego wraz z czytelnym
podpisem osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu.
5. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, z dopiskiem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

1) T.j.

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209,
poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z
2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457 i poz. 1873, z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359 i poz. 1886
oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1336.
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