
 
 

OGŁOSZENIE 
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. 
poz. 558) 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. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje 
o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą 
zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

2. Organizacje i organy, o których wyżej mowa, mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka 
Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

3. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy: 

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacji ich praw; 

b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

c) ocena realizacji programów; 

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla 
osób niepełnosprawnych. 

4. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób powołanych 
spośród zgłoszonych kandydatów. 

5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata. 

6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
ogłoszenia, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda 
Koppa 1 (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na wskazany adres, w terminie do dnia 30 maja 2022 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Poz. 2119



7. Powołanie przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień 
dokonywania zgłoszeń. 

   

   

Starosta Golubsko-
Dobrzyński 

 
 

Franciszek Gutowski 
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Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 8 kwietnia 2022 r.  

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

 

1. Organizacja/ Jednostka zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e – mail): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Kandydat (imię i nazwisko): 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Uzasadnienie kandydatury: 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………..………………………………………………………………

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

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

 

Podpisy osób reprezentujących organizacje/jednostkę zgłaszającą kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy 

osób statutowo uprawnionych do reprezentowania podmiotu:) 

 

 

 

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

                  (pieczęć organizacji/jednostki)                                               (podpis osób uprawnionych) 

Miejscowość, dnia …………………………. 

 

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby działania 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą   

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

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 (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 04.05.2016 r., str. 1).  

 

Miejscowość, dnia ………………………….               ……………………………………….. 

                                                                                                                       (czytelny podpis kandydata) 
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        Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia 8 kwietnia 2022 r.  

 

Informacje o przetwarzaniu danych osób zgłaszanych na kandydatów na członków Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. Plac 

Tysiąclecia 25, w Golubiu-Dobrzyniu 87-400, tel.: 56 683 53 80, adres e-mail: powiat@golub-

dobrzyn.com.pl 

2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z realizacją zadań w interesie publicznym 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych o powołaniu 

członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych- na podstawie art. 44b i art. 

44c ust. 2 i 3 ustawy. 

3. Państwa dane zostały nam udostępnione przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

5. Przysługuje Państwu wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa. iod@uodo.gov.pl 

6. Podanie danych w zakresie wynikającym ze wskazanych przepisów prawa jest wymogiem 

niezbędnym w związku z pełnioną funkcją członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

7. Odbiorcami Państwa danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

organów powiatu i starostw powiatowych, stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria 

okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji   w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

9. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym    w Golubiu-

Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony 

Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-

Dobrzyń. 
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10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie 

będą podlegały profilowaniu.  
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