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OGŁOSZENIE
STAROSTY MYŚLENICKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Myślenicach (nabór uzupełniający na kadencję 2020-2023)
Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 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. z 2003 r. nr
62, poz. 560):
Starosta Myślenicki ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach w naborze uzupełniającym na kadencję
2020-2023, zwanej dalej Radą.
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania swoich przedstawicieli są organizacje i organy,
o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. organizacje pozarządowe
i fundacje zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych działające na terenie Powiatu
Myślenickiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy).
§ 2. 1. Każdy z uprawnionych podmiotów, o którym mowa w § 1, może zgłosić w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Myślenicach ul. Reja 13, w formie pisemnej jednego kandydata na członka Rady w terminie
do 14 – tu dni od dnia ogłoszenia.
2. W zgłoszeniu należy podać:
- nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej zgłoszenia, - imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, mail oraz numer telefonu kandydata na członka Rady,
- uzasadnienie zgłoszenie kandydata, w tym informacje o pracy kandydata na rzecz osób
z niepełnosprawnościami,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady, oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L, rok 2016, Nr 119, poz. 1 z późn. zm.), zwanego dalej
RODO, w celu powołania go na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele
zgłaszającego.
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§ 3. 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.
§ 4. Starosta Myślenicki spośród kandydatów zgłoszonych w trybie przewidzianym w § 1 i 2, powoła 5-cio
osobową Radę w terminie do 30 dni od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń, o których mowa w § 2 pkt. 1.
Starosta
Józef Tomal

