
 

 

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA BYTOMIA 

z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Bytomiu 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) oraz art. 44c ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) 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. 

z 2003 r. nr 62 poz. 560) Prezydent Bytomia informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. 

1) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu, zwana dalej „Radą”, jest 

organem opiniodawczo-doradczym. 

2) Do zakresu działania Rady należy: 

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

c) ocena realizacji programów, 

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków 

dla osób niepełnosprawnych. 

3) Kadencja Rady trwa 4 lata. 

4) Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. 

5) Podmioty, o których mowa w pkt 4, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady. 

6) Zgłoszenia kandydatów do Rady należy składać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, jak 

również przy ul. Smolenia 35 lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu”, w terminie 14 dni od dnia 

opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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7) Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu nastąpi 

w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania 

zgłoszeń. 

  

 
z up. Prezydenta Miasta 

Zastępca Prezydenta 

 

 

Michał Bieda 
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Załącznik do ogłoszenia 

Prezydenta Bytomia 

z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Bytomiu 

1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata: 

Nazwa podmiotu  
Adres podmiotu  
Forma prawna  
Numer telefonu  
Adres e-mail  

2. Dane zgłoszonego kandydata: 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania  
Pełniona funkcja/ stanowisko  
Numer telefonu  
Adres e-mail  

3. Uzasadnienie kandydatury: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

  

  

  

...................................................................    ........................................................ 

(pieczęć podmiotu)      (podpis osoby/ osób uprawnionych) 

4. Oświadczenie zgłoszonego kandydata: 

1) Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu; 

2) oświadczam, że dane, o których mowa w pkt 2 są zgodne ze stanem faktycznym; 

3) zapoznałam/ zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. 

........................................................   ........................................................... 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis kandydata) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na członka Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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), zwane RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta 

Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: pi@um.bytom.pl  lub kierując korespondencję na adres siedziby 

Administratora, wskazanej w pkt 1; 

3) Pani/ Pana dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury 

na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu, a w przypadku 

powołania w skład Rady dane będą przetwarzane w związku z jej funkcjonowaniem; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa 

niezbędne; 

5) podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1172, z późn. zm.) oraz rozporządzenie 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. z 2003 r. nr 62 poz. 560); 

6) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby fizyczne i prawne wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa; 

7) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności 

w celach archiwalnych; 

8) posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO. Dane osobowe nie będą podlegać 

decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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