
Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/2019  
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 29.05.2019r.  
 
 

Regulamin organizacyjny  
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

Podstawa prawna działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Staroście Powiatu Mikołowskiego. 

 Art. 44b ust.1 oraz art. 44c. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. 

nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

 Zarządzenie nr 043/2019 Starosty Mikołowskiego z dnia 7 maja 2019r. w sprawie 

powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Powiatu Mikołowskiego na kadencję w latach 2019 – 2023. 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2013 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych 

społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. 

 Regulamin organizacyjny Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Powiatu Mikołowskiego. 

 

 

§ 1 

Posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

1. Posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (zwanej 

Radą) są jawne. 

2. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady, ustala porządek obrad oraz ustala listę 

osób zaproszonych na posiedzenie. O zebraniach informuje pracownik starostwa lub 

osoba wyznaczona przez starostę mikołowskiego. 

3. Rada może odbywać uroczyste posiedzenia z okazji świąt, rocznic lub innych okazji. 

W odniesieniu do sesji uroczystej nie obowiązują formalne statutowe wymogi 

dotyczące zwoływania, organizacji, przebiegu i protokołowania o ile Rada nie 

podejmie na nich uchwał. 

 

 

 

 



§ 2 

Przebieg posiedzenia Rady 

1. Posiedzenia Rady otwiera Przewodniczący/a Rady w razie nieobecności 

przewodniczącego Rady zastępuję go wiceprzewodniczący. 

2. Kompetencje i obowiązki osoby prowadzącej posiedzenia Rady: 

 sprawdzanie listy obecności i stwierdzenie na jego podstawie prawomocności 

posiedzenia, 

 przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz 

wniosków zgłoszonych w sprawie zmiany porządku obrad, 

 prowadzenie posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie naj jego 

zgodnością ze statutem Rady oraz niniejszym regulaminem. 

 Udzielanie głosu według kolejności zgłoszeń,  

 Sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych 

zarządzeń porządkowych, 

 Ustalenie sposobu i kolejności głosowania, 

 Po wyczerpaniu listy spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie 

podjętych uchwał i zamknięcie posiedzenia Rady. 

 

 

§ 3 

Prezydium Rady 

 Prezydium Rady jest ciałem wykonawczo-zarządzającym Rady, 

 Przewodniczący rady jest wybierany na okres jednego roku; 

 Na wniosek przewodniczącego Rada wybiera  spośród swoich członków 

wiceprzewodniczącego i sekretarza na okres kadencji; 

 Prezydium wybierane dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Rady, 

 W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący/a, wiceprzewodniczący/a i Sekretarz. 

 Prezydium Rady: 

- wykonuje zadania rady w okresie między posiedzeniami; 

- opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady projekty planów pracy rady; 

- przygotowuje materiały do sprawozdania z działalności Rady; 

- powierza zadania stałym lub doraźnym zespołom problemowym; 

- prowadzi obsługę maila Rady o adresie rada.on@mikolowski.pl 

 

 



§ 4 

Uchwały Rady 

1. Uchwały Rady są opatrzone kolejnymi numerami i oznaczone datą ich podjęcia; 

2. Do projektu uchwały winno dołączać się uzasadnienie podpisane przez 

wnioskodawcę, wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia uchwały; 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co 

najmniej połowy składu Rady w przypadku braku quorum Rada obraduje nie 

podejmując uchwał. 

 

§ 5 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

należy: 

 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 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. 

 

 

§ 6 

Zespoły problemowe 

1. W celu zbadania określonego problemu, przygotowania projektu uchwały lub 

stanowiska Rady oraz w innych ważnych sprawach Rada może powołać Zespół 

Problemowy, zwany dalej Zespołem. 

2. Powołanie zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady, Uchwała określa w 

szczególności: zadania Zespołu, skład zespołu, okres w jakim powinny zostać 

wykonane zadania określone w Uchwale, sposób wykorzystania wyników pracy 

Zespołu; 

3. Zespoły problemowe działają w składach nie większych niż 4 osób; 

4. Kandydatów na członków Zespołu wyłania się spośród członków Rady w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Zespołu. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zespołu przysługuje wszystkim członkom 

Rady; 



6. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności ci najmniej połowy  składu Zespołu; 

7. Pracę Zespołu organizuje przewodniczący/a Zespołu; 

8. Zespół przedstawia wyniki swoich prac na posiedzeniu Rady. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Obsługę techniczną i merytoryczną Rady, w tym Prezydium zapewnia Starosta 

Mikołowski; 

2. Zmiana niemniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Prezydium lub grupy 3 

członków Rady; 

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały; 

4. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie BIP. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




