
OGŁOSZENIE
STAROSTY BRZESKIEGO

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.1) oraz § 9 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu 
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 
560) Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego zwanej dalej „Radą".

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania swoich przedstawicieli są działające na terenie Powiatu 
Brzeskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Każdy z uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 1 może zgłosić wyłącznie w formie 
pisemnej jednego kandydata na  członka Rady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do 
godz. 15.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzesku (pok. 213), ul. B. Głowackiego 51, 32-800 
Brzesko.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy 
oraz oświadczenie osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.

§ 3. Starosta Brzeski spośród zgłoszonych kandydatów powoła 5- osobową Radę w ciągu 30 dni od dnia 
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

 
Starosta Brzeski

Andrzej Potępa

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 
1244, Nr 226, poz. 1475, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1645, 1446 oraz 
z 2014 r. poz. 598, poz. 877, 1457 i 1873.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 maja 2015 r.

Poz. 3197
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