
 

 

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 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. Nr 62, poz. 560) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.511 ) 

Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje 

o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na terenie 

miasta na prawach powiatu Ruda Śląska oraz przez przedstawicieli Miasta, jako jednostki samorządu 

terytorialnego, po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  

1. Do zakresu działania powiatowej społecznej rady 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. 

2. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób i powoływana jest na 4-

letnią kadencję. 

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 
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4. Powołanie członka Powiatowej Rady przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska nastąpi w formie pisemnej 

w terminie do 30 dni od dnia wskazanego powyżej jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń kandydatów. 

  

  

 
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

 

 

Grażyna Dziedzic 
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