
                      UCHWALA NR 45/VI/2011
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac
w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert
na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarzadowe

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) w zwiazku z rozdzialem III zaiacznika do Uchwaly
Nr 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2010 r.
w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmuja^ prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego na rok 2011"- uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

Wybiera sie przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w IComisji
Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacj?
w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarzadowe w osobach:

1) Pana Sylwestera Czajkowskiego

2) Pana Stanistawa Pawtowskiego.

                                  @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu

3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWO&NIGZACY^RADY



                      UCHWALA NR..6'.3../..<fe./2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia ...0.^^30?.....2011 r.

w sprawie powotania oraz okreslenia zakresu dziatania, kompetencji
Powiatowego Petnomocnika ds. Osob Niepelnosprawnych

         Dzialajac na podstawie @ 1 Uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 85/XV/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjecia Powiatowego
Programu Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych na lata 2004-2012 oraz
@ 55 ust. 2 pkt 2 i @ 60 ust.l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje

                                     @1-
Powomje sie Pana . ...HQf^eC^^..^UC^ie^0^............ na Powiatowego

Pelnomocnika ds. Osob Niepefflosprawnycrf

                                     @'^                                       2.
Okresia sie zakres dzialania i kompetencji Powiatowego Pemomocnika ds. Osob
Niepelnosprawnych:
I. Postanowienia ogolne:

         1) Powiatowy Pelnomocnik ds. Osob Niepelnosprawnych, zwany dalej
         Pelnomocnikiem, powolywany i odwolywany jest przez Zarzad Powiatu
         na okres 4 lat.
         2) Pemomocnik dziala przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
         i swojq.funkcje peini spolecznie.

II. Zakres dzialania i kompetencji Pelnomocnika:
         1) Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w dzialaniach Powiatu na
         rzecz osob niepelnosprawnych.
         2) Wspolpraca z Powiatowq, Spolecznq_ Rada^ ds. Osob Niepelnosprawnych
         w zakresie ksztaltowania polityki spolecznej Powiatu.
         3)   Wspolpraca   z   organizacjami   pozarzadowymi,   fundacjami,
         stowarzyszeniami, Powiatowym Urzedem Pracy, jednostkami samorzadu
         terytorialnego,  jednostkami   pomocy   spolecznej   i   podmiotami
         gospodarczymi w zakresie problematyki osob niepelnosprawnych.
         4) Udzielanie informacji i porad z zakresu rehabilitacji spolecznej
         i zawodowej oraz przestrzegania praw osob niepelnosprawnych.
         5) Analiza potrzeb osob niepelnosprawnych dotyczacych m.in.: mozliwosci
         dostepu do obiektow uzytecznosci publicznej, leczenia i rehabilitacji,
         informacji, swobodnego przemieszczania sie i powszechnego korzystania
         ze srodkow transportu, mozliwosci komunikacji miedzyludzkiej
         i przedstawianie Radzie Powiatu propozycji rozwiazywania problemow
         osob niepelnosprawnych.
         6) Reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i organizacjami
         dzialajacymi na rzecz osob niepemosprawnych.
         7) Koordynowanie dzialan zwiazanych z realizacji Powiatowego Programu


