
Zarządzenie Nr 41/2015 
Starosty Świdnickiego 

z dnia 03.09.2015 r.  
 

w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych 

 
Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz § 9 ust. 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 (Dz. U. Nr 62 poz. 560) zarządza 
się, co następuje:  

 
§ 1 1. Powołuję do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 

Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2015-2019 następujących członków: 
1) Anna Lipka 
2)  Beata Soroka 
3) Małgorzata Zaremba  
4) Ewa Kowalska 
5) Ewa Dziwosz 
2. Członkowie Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków. 
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na okres jednego roku, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 
4. Posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący. 
 
§ 2. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

należy:  
l) 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, 
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 

pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
 
§ 3. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 

4 lata. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 września 2015 r. 
 
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 46/2011 Starosty Świdnickiego z dnia 6 września 2011 

roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. 


