
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 

STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 

1571 z późn. zm.) art. 44b ust. 1 i 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 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 z późn. zm.) 

oraz § 9 ust. 1 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) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Ogłaszam nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Kędzierzynie-Koźlu i informuję o możliwości zgłaszania kandydatów. 

2. Kandydatem może być przedstawiciel działający na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego organizacji 

pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Organizacje  

i organy mogę zgłaszać po jednym przedstawicielu. 

3. Zgłoszenie kandydata następuje w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

4. Zgłoszenie kandydata należy składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

przy ul. Plac Wolności 13 osobiście lub za pośrednictwem poczty, przy czym ostateczny termin zgłoszenia upływa  

o godz. 15:00, trzydziestego dnia od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

§ 2. Członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych w liczbie 5 osób powołuje Starosta 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w terminie 14 dni od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Starosta  

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 

Małgorzata Tudaj 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 stycznia 2020 r.
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