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Z a r z ą d z e n i e  nr.  
Starosty Łęwickiego 

z dnia U. (&?.. $ 0  ̂̂

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Łowickim.

Na podstawie art. 44b ust.1 oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz.1244, zm. przen.z 2010r. Nr 226. 
poz.1475; z 2011r.Nr 291,poz. 1707, Nr 209 poz.1243; z 2012r. poz. 986; zm. przen.z 2010r. 
Nr 226, poz.1475; z 2012r. poz.1456; z 2013r. poz.73, poz.675, poz.1645, poz. 1446, 
poz.791; z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz.1457, poz.1873; zm.przen. z 2010r. Nr 217, 
poz. 1427; z 2015r. poz.493, poz. 1240), oraz na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz 
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych (Dz.U 2003r. Nr 62, poz. 560), w związku z Zarządzeniem Nr 50/2015 
Starosty Łowickiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń 
kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
w Łowiczu (D. U. Woj. Łódź. 2015r. poz. 3333) zarządzam, co następuje;

§  1. Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 
Staroście Łowickim, zwaną dalej „Radą” w następującym składzie:

1. Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki,

2. Katarzyna Gromczewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„ Tacy Sami" w Łowiczu z/s w Parmie, zam. Łowicz, os. Kostka 12/21,

3. Dariusz Gawęcki -  przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Łowicz, 
zam. Sierakowice Prawe 66 , Skierniewice,

4. Krzysztof Błaszczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu 
„Nadzieja”, zam. Łowicz, ul. Katarzynów 77,

5. Katarzyna Stawicka - przedstawiciel Stowarzyszenia Rehabilitacyjno- Edukacyjnego 
„Karino" w Łowiczu, zam. Łowicz, os. Dąbrowskiego 23/12.

§ 2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 3. Rada działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
1 powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych oraz regulaminem 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie powołania 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marta Brzilra-Pawlak





Załącznik do Zarządzenia Nr ^
Starosty Łowickiego z dnia..l4.($.żck/ć^^. 3x ^ 6 ^

REGULAMIN DZIAŁANIA 
POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY STAROŚCIE ŁOWICKIM

§1

1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 
Łowickim zwana dalej „Radą" jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty 
Łowickiego.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Zasady działania Rady określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych 
oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Zakres działania Rady obejmuje:
1) 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 kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

§3

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
a zwołuje je Przewodniczący Rady:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej połowy członków Prezydium Rady,
c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

2. W przypadkach pkt. b i c Przewodniczący Rady wyznacza termin posiedzenia Rady 
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Starosta Łowicki w terminie 21 dni od dnia 
powołania Rady.

§4

1. Rada jest organem społecznym a jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za 
swoją pracę, ani diet za udział w posiedzeniu Rady. Pracodawca jest zobowiązany 
zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach. Za czas 
zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wg zasad 
obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

2. Odwołanie członka Rady może nastąpić na wniosek:
a) jego własny,
b) reprezentowanego przez niego organu lub organizacji, które zgłosiły jego 
kandydaturę,



c) na wniosek Starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły 
jego kandydaturę.

3. Odwołanie członka Rady przez Starostę następuje w formie pisemnej w terminie 14 
dni od złożenia wniosku o odwołanie.

4. W celu uzupełnienia składu Rady Starosta zamieszcza ogłoszenie informujące 
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia odwołania członka.

5. Powołanie członków Rady przez Starostę następuje w formie pisemnej w terminie 
do 30 od dnia wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust.4 powyżej.

§5

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego na okres jednego roku.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rada wybiera spośród swoich członków 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na okres jednego roku.
3. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady.
4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz tworzą Prezydium Rady.

§ 6

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady we współdziałaniu z pozostałymi 
członkami Prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę w stosunku do innych organów i instytucji.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

a) ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń Rady,
b) przewodniczenie posiedzeniom Rady oraz jej Prezydium,
c) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli 
organów i instytucji niereprezentowanych w Radzie,
d) inicjowanie i organizowanie prac Rady.

4. Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności zastępuje Wiceprzewodniczący 
Rady.

- §7

1. Prezydium Rady:
a) wykonuje zadania Rady w okresie miedzy jej posiedzeniami,
b) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Rady projekty planów pracy Rady.
c) przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności Rady.

§8

1. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania 
w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

2. Opinie i uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.

3. Głosowania są jawne. Na wniosek członka Powiatowej Rady Przewodniczący 
zarządza głosowanie tajne.



Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący 
posiedzenie lub Sekretarz.

§ 9

§10

1. Posiedzenia Rady odbywać się będą siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. W razie potrzeby, 
zgodnie z przedmiotem spotkania dopuszcza się możliwość odbycia wyjazdów 
w trakcie posiedzenia Rady.

2. Obsługę merytoryczną i administracyjną funkcjonowania Rady zapewnia 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i w tym zakresie wykonuje ustalenia 
Przewodniczącego oraz niniejszego regulaminu.

Marin Bvzdni-Pti\\ lak
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