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Poz. 1375
Ogłoszenie Starosty Chojnickiego
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów

do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44 b ust 1 i 44 c ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Starosta Chojnicki informuje o możliwości zgłaszania
kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
W terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym organizacje
pozarządowe, fundacje, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą
zgłaszać po jednym kandydacie do składu powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych na
adres:
Starostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

STAROSTA
Marek Szczepański

KARTA ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU CHOJNICKIEGO
1. Dane Podmiotu zgłaszającego kandydata
1) Pełna nazwa:……………………….…………………….……………………….…………
2) Adres i dane kontaktowe: ……………….………………………………………………….
2. Dane wskazanego kandydata:
1) Imię i nazwisko kandydata: ……………...………………………………………………….
2) Adres i dane kontaktowe kandydata:
a) Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………
b) Adres e-mailowy:……………………………………………………………………………
c) Numer telefonu:………………………………………………………………………………
3) Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności szczególnie
przydatne podczas prac Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Chojnickiego:
……………………………………..……………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu zgłaszającego kandydata

Pieczęć podmiotu:……………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej………………….

Miejscowość i data…………….…
Wypełnia kandydat:
1) Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Chojnickiego.
2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru członków Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Chojnickiego.
3) Oświadczam, iż dane zawarte w części „Dane wskazanego kandydata niniejszego
formularza zgłoszeniowego są zgodne ze stanem faktycznym.
...........................................
(miejscowość, data)

............................................
(czytelny podpis kandydata)

U S T AWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 44b.
Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych
1. Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej
"powiatowymi radami", będące organami opiniodawczo-doradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
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.

Art. 44c.
Wojewódzkie i powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych
1.Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie
województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu
terytorialnego (powiatów i gmin).
2. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie
danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego (powiatów i gmin).
3. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa, a członków powiatowych rad
- starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, o których mowa odpowiednio w ust.
1 i 2.
4. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.
5. Członek rady może zostać odwołany:
1) na swój wniosek;
2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę;
3) na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego
kandydaturę.
6. Kadencja rad trwa 4 lata.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację
oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób powoływania i odwoływania członków
rad oraz częstotliwość posiedzeń, mając na względzie zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez te
rady.
8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady.
Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad
obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
9. Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane,
odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty przejazdów na warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań rady wojewódzkiej i
powiatowej.

