
UCHWAŁA Nr if3 6 . 4'kS .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dła Pani Aleksandry 
Malinowskiej - Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz 
§ 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia 
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie, przyznania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Aleksandry Malinowskiej - Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu



OŚWIADCZENIE Ńr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 2018 foku

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pani Aleksandry Malinowskiej - Przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie § 40 ust. 1 tiret 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu 
Przyznawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” z dnia 
24 lutego 2012 roku - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie opiniuje nadanie 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Aleksandry 
Malinowskiej - Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych jako wyraz najwyższego . uznania, wdzięczności 
i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

Pani Aleksandra Malinowska swoje życie oprócz pracy zawodowej 
poświęciła pracy społecznej. W latach 1998-2010r. pełniła funkcję 
przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 4 w Sierpcu. Była inicjatorką wielu imprez 
sportowych, a także konkursów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych z terenu powiatu sierpeckiego. Była członkiem Komisji Kultury 
i Sportu w Radzie Miasta Sierpca, Członkiem Komisji Mieszkaniowej, Komisji 
Ładu i Porządku Publicznego. Od 1999r. współpracuje z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu, wspiera instytucję w realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej. Dzięki jej zaangażowaniu osoby niepełnosprawne mogą 
pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Angażuje się w pomoc osobom 
niepełnosprawnym, które borykają się z trudnościami dnia codziennego m. in. 
w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych do rehabilitacji i leczenia, 
w procedurach administracyjnych, a także w uzyskiwaniu ulg i przywilejów. 
Od 2003r. jest członkiem Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich 
opiekunów i przyjaciół w Sierpcu, a ód 2010r. jest V-ce prezesem tego 
stowarzyszenia. Ławnik Sądu Rejonowego w Sierpcu w latach 2004-2008. 
Od 2007 roku była członkiem Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Od 1.12.201r. pełni funkcję Przewodniczącej tejże Rady.

Wrażliwość Pani Aleksandry na ludzkie nieszczęście oraz poświęcenie 
na rzecz osób potrzebujących budzi szczere uznanie wśród lokalnej 
społeczności. Z zapałem kontynuuje swoją społeczną działalność. Dąży do 
poprawy sytuacji życiowej osób najbardziej potrzebujących. Nie zapomina także 
o integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
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