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Starosta Staszowski illfbrmuje, żę na podstawie art.44b i 44c ustawy z dnia ż7,08.1997r,

o rehabilitacji zalvodowe.| i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity

Dz. U. z 20I8r. poz.5l1^ z poźn. zm.)^ przy staroście działa powiatowa społeczna rady do spraw osób

niepełnosprawn,vch . będące ofgal]en] opiniodawczo-doradczym, Do zakresu działania rady nalezy:

1. inspirowanie przedsięrvzięc zrrrierzającyclr do integracji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych oraz realizac.ji prar,l osob rriepełnosprar,vnych.

opiniowanie projel<torv uchwał i prograInólv działań na rzecz polTlocy osobom niepełnosprawnym,

ocena real izacj i progranrów,

opiniowanie projektorv Ltclrrł,ał iproeratlroił,przy,jrlowanychprzez radę powiatu pod kątem ich skutków

d la osób niepełnospravl,tlt,ch,

Czł.,::].,r,r., 1-1 _-11 1;11,..r,,,ic]: l,:..] l],_,,,,,.,},,l:r- !:.]],]st-] :p:,Ś1,1]!] |,a,,d..la'.r,,., zcłoszonrch przez działalące

na terenie powiatu organizac.je pozarządolve. fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Ma"jąc na uwadze po\Ą/yzsze informuję, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra

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

wojewodzkich i powiatowr.,cłr społecznych rad do spraw osób rriepełnosprawnych (Dz. U" Nr 62 poz. 560),

w Dzienniku [Jrzędorl,_vnr Wo.jervoclztw,a Srł,iętokrzysl<iego, w dniu 02.0l .201 9r. - pod pozycją 36, zostało

opublikowane ogłoszenie Starosty Staszorł,sltiego z dnia 0].|2.20l8r., w sprawie zaproszenia organizacji

pozarządowych. fundac.ji i jednostek samorządLr terytorialrrego do zgłaszania kandydatów na członków

Powiatowe.j Społecznej Raciy ds. Osob Niepełnospralvllych przy Staroście Staszowskim.

Ogłoszenie dotycz1," Lrzupełnienia składu osobowego Rady SpołeczneJ, której bieżąca kadencja trwa

do dnia 1 8.08,20l 9r.

W załączeniu przesvłanl kopię cytowanego ogłoszenia rladmieniając równoczęśnie, ze termin

zgłaszania kandydatów do Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, upływa w dniu 01,,02.ż0l9r.
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DZItrNNIK I]RZĘDOWY
WO JEW ODZTWA S WIĘTOKRZY S KIEGO

Kięlcę, dtia 2 stycznia 2019 r.

Poz,36

OGŁOSZENIE
STAROSTY STASZOWSKIEGO

z dnia 7 grudriia 201B r.

w sprarvie zaproszenirr orgarrizacji pozarządowvch, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego
do zgłaszania kandydatórł, na członka Polviatolvej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy

staroście staszołyskim.

l, W celu uzupełnienia skłaclu clsobowcgo Powiatowej Społccznej Racly ds. Osob Niepełnosprawnychprzy
Staroście Staszowskim. zaprasza się organizac.je pozarządowe, fundacje ijedrrostki sarnorządu terytorialnego,
z terenu Powiatu Staszowskiego, do zgłaszania po jednym kanclydacie na członka Rady Społecznej,

2. Zgłoszenie, o lttorynr filowa w ust.1 ma zarł,ierać:

1) pełną nazwę jednostki zgłaszającej.

]) inie i tlllzrr iskr. o>obr zgłllSzil:l--.; {]f:]z :3ł]l:a1l.- |_lll],;i.-

3.Zgłoszenra kandl,datcllr nalez1, ciokonl,rł,ac
Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsuclskiego J, 28 -
termirrie do 30 dni od daty clpublikowania
Swiętokrzyskiego

4. Powołarrie członkt_lw Powiatorvej Społeczrrej Rady c1o Spraw Osob Niepełnosprawnych rrastąpi w trybie
§ 9ust.2(w związku z § l0ust.3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej zdnia
25.03.2003r. w sprawie olganlzacji oraz ttybtt clziałania wojelvoclzkich i powiatowyclr społecznych rad do
spralv osob niepełnospratł,nvch (Dz. U. nr 62 poz, -560)

5, Szczegołowych intbrmacji rv zakresie objętym niniejszynr ogłoszeniem udziela Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starclstw,a Powiatorł,ego rv Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28 -
200 Staszow, pokoj B 13, tel, l5-866-50-72.

starosta staszowski

Józęf Żółciak

rł- tbrnlie pisemne; l złożyć w sekrętariacie Starostwa
200 Staszor,v lr"rb wysłać listownie, w nieprzekraczalnym
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa


