
Protokol z posiedzenia Spolecznej Powiatowej Rady ds. Osob Niepelnosprawnych 
w Wolominie w dniu 20.06.2017 r. 

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Spotecznej Rady ds. Osob Niepetnosprawnycli 
w Wolominie zostato zwotane i poprowadzone przez Starost^ Wotominskiego Pana 
Kazimierza Rakowskiego zgodnie z § 12 rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Spotecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzialania 
wojewodzkicli i powiatowych spotecznych rad ds. osob niepelnosprawnych. 
W spotkaniu uczestniczyli cztonkowie Rady wg listy obecnosci (w zatqczeniu) oraz Pani 
Dorota Jagodzinska - Piecychna Naczelnik Wydziatu Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej. 

Starosta przywitat zebranych i poinformowal, ze Spoteczn^ Powiatow^ Rad^ ds. Osob 
Niepelnosprawnych w Wolominie powotal Zarz^dzeniem Nr 120.125.2017 z dnia 20 czerwca 
2017 r. Nast^pnie poprosit cztonkow Rady o zaprezentowanie si^. 

Dorota Jagodzinska - Piecychna przedstawita zakres dzialania Powiatowej Spotecznej 
Rady ds. Osob Niepetnosprawny okreslony w art. 44b ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych 
1 rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 25 marca 2003 r. 
w sprawie organizacji oraz trybu dzialania wojewodzkich i powiatowych spotecznych rad 
ds. osob niepelnosprawnych. Poinformowata, ze kadencja Rady trwa 4 lata a jej posiedzenia 
odbywaj^ si^ co najmniej raz na kwartat. 

Starosta stwierdzit, ze gtownym celem dzisiejszego spotkania jest wybor 
Przewodnicz^cego Rady. Przewodnicz^cy wybierany jest na okres jednego roku. Na 
kolejnym posiedzeniu na wniosek Przewodnicz^cego Rada wybiera Wiceprzewodniczacego 
i Sekretarza, ktorzy tworz^ Prezydium Powiatowej Rady. Starosta zaproponowat, zeby Rada 
ukonstytuowata si^ poprzez wybor Przewodnicz^cego i poprosit o zgtaszanie kandydatur. 

- (. 

Cztonko\vie R^dy zaproponowali kandydatur^ 
. . - w . ^ / ' / v / l ^ . C j i wyrazit/-a zgod^ na kandydowanie. 

Starosta zarz^dzit glosowanie jawne w sprawie wyboru uiXiJA<U^.. na 
Przewodnicz^cego Powiatowej Spotecznej Rady ds. Osob Niepelnosprawnych w' Wolominie 
(za - L/, przeciw - 0 , wstrzym. si^ - ^ ) 

Przewodnicz^cym Spotecznej Powiatowej R?idy ds. Osob Niepelnosprawnych w Wolominie 
w gtosowaniu jawnym wybrano . ..\HjCijUJ^(2.... L{0.(iJi^Pf^.-JA~ 
Starosta podziekowal zebranym za przybycie i przekazat gtos Przewodniczacemu Rady. 

Przewodnicz^cy .. yMkUl^.... JJOM)^ 

Na tym protokol zakohczono. 

Dorota Jamcfzimka - Piecychna 

Wolomin, 20.06.2017 r. 


