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S TA ROSTA S  I ED LE CKI 

  

 

 

 

Siedlce, dnia 12 grudnia 2019 roku 

PR.8120.32.2019 

 

Pan 

Paweł Głuchowski 

 

 W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 18.11.2019r. złożoną do Starosty Siedleckiego  

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych informuję, że zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 870) petycja 

została zamieszczona w dniu 21.11.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w  Siedlcach. 

 Ponadto uprzejmie informuję, że powołanie powiatowego pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych nie jest obowiązkowe, a jedynie dobrowolne. Powiatowi pełnomocnicy 

ds. osób niepełnosprawnych powoływani są w niektórych powiatach ale jest to uzależnione od 

wielkości danej jednostki samorządu terytorialnego a co za tym idzie zwiększonego 

zapotrzebowania na potrzeby związane z realizacją praw osób niepełnosprawnych.  

W przeważającej większości pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych występują w miastach 

na prawach powiatu. 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w art. 44b (Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z późn. zm.) wskazuje na tworzenie 

przy Starostach powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, jako 

organów opiniodawczo-doradczych.  

 Do zadań powiatowych rad 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. 
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 Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych w powiecie siedleckim 

została powołana Zarządzeniem Starosty Siedleckiego nr 10/2016 z dnia 04.04.2016r. Zgodnie 

z art. 44c ww. ustawy kadencja rady trwa 4 lata, w jej skład wchodzą przedstawiciele 

działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto należy wskazać, że większość zadań powołanych pełnomocników zmierza  

do współpracy z ww. radą, której zadaniem jest między innymi realizacja praw osób 

niepełnosprawnych w powiecie siedleckim, a zatem  nie ma potrzeby powoływania 

oddzielnego stanowiska  pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych działającego przy 

Staroście Siedleckim. 

Jak wynika z treści Pana petycji do sytuacji w której został Pan źle potraktowany doszło 

na terenie miasta Siedlce (które to jest miastem na prawach powiatu). Wobec powyższego 

informuję, że organem właściwym do którego należałoby wnieść przedmiotową petycję jest 

Prezydent Miasta Siedlce. 

 

 

 

                        STAROSTA 

 

                    /-/  Karol Tchórzewski 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Skaruz 

inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju 

tel. (25) 644-72-17 


