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STAROSTA STASZOWSKI Staszów dnia 02.09.2019r. 

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 
W P l <Y N F L O Urzędy Miasta i Gminy, Urzędy Gminy 

z terenu Powiatu Staszowskiego 
Ot 0 9 2019 Organizacje pozarządowe, fundacje 

z terenu Powiatu Staszowskiego 
• ^ * - zgodnie z rozdzielnikiem 

Starosta Staszowski informuje, ^że"ńa podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27.08.1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r. poz. 1172,924), przy staroście działa powiatowa społeczna rada do spraw osób 

niepełnosprawnych , będąca organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu działania powiatowych rad 

należy: 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

2. opiniowanie projektów uchwał i programów działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, 

3. ocena realizacji programów, 

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków 

dla osób niepełnosprawnych. 

Członków powiatowych rad powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające 

na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Mając na uwadze powyższe informuję, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 

wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560), 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.08.2019r. pod pozycją 3321 zostało 

opublikowane ogłoszenie nr 5 Starosty Staszowskiego z dnia 27.08.2019r., w sprawie ponownego 

zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania 

kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Staszowskim. 

W załączeniu przesyłam kopię cytowanego ogłoszenia nadmieniając równocześnie, że termin 

zgłaszania kandydata do Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, upływa w dniu 20.09.2019r. 

Załączniki -szt. 1 
Otrzymują: 
1/ adresaci zgodnie z rozdzielnikiem 
2/ a/a 



DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Kielce, dnia 30 sierpnia 2019 r. Elektronicznie podpisany przez; 

Lech Hamera 

Data: 30.08.2019 11:49:49 

Poz. 3321 

OGŁOSZENIE NR 5 
STAROSTY STASZOWSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ponownego zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu 
terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim 

Na podstawie art. 44b, 44c ust. 2, 3 i 7 Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z2019r. poz. 1172, 924) oraz § 
9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003r. w sprawie 
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560), Starosta Staszowski ogłasza co następuje: 

1. W związku z zamieszczeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 
22 lipca 2019r. pod poz. 2993, ogłoszenia Starosty Staszowskiego z dnia 15.07.2019r. w sprawie zaproszenia 
organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na 
członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim oraz 
nie zgłoszenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wymaganej liczby kandydatów warunkujących powołanie 
członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, ponownie zaprasza się organizacje 
pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Staszowskiego do zgłaszania po 
jednym przedstawicielu na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 
Staszowskim, na okres 4 lat. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.l ma zawierać: 

1) pełną nazwę jednostki zgłaszającej, 

2) imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz pełnioną funkcję w jednostce zgłaszającej. 

3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe 
w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 2 8 - 200 Staszów, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty 
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

4. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w trybie 
§ 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003r. w sprawie 
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560) 



5. Szczegółowych informacji w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem udziela Wydział Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28 -
200 Staszów, pokój B-13, tel. 15-866-50-72. 

Starosta Staszowski 

Józef Żółciak 


