
 

 

OGŁOSZENIE 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 4 października 2021 r. 

o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podkarpackiego 

 

Na podstawie art. 44a ust.1, 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.) oraz § 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.2003.62.560), w związku ze śmiercią członka Rady: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

zaprasza do zgłaszania kandydatów 

do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

w celu uzupełnienia składu Rady, której kadencja trwa do 15 lutego 2024 r. 

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.) mogą 

zgłaszać po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Kandydatami mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawiciele wojewody 

oraz  jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie  województwa podkarpackiego. 

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dane: 

1. Imię i nazwisko kandydata. 

2. Adres do korespondencji. 

3. Opis działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Zgłoszenia należy dokonać na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

ul. Hetmańska 9 

35-045 Rzeszów 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 października 2021 r.

Poz. 3293



Powołanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym 

upłynie termin zgłaszania kandydatów. 
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