
                                                                                             
UCHWAŁA NR 43/9/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 6 lutego  2007r.

w  sprawie  powołania  oraz  określenia  zasad  działania,  kompetencji
Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 85/XV/2004 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28
kwietnia  2004r.  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu działania  na  Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2012 oraz § 55 ust.1, ust. 2   pkt 2 Statutu
Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z
późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Sierpcu postanawia:

§ 1.

Powołać  Pana  Jarosława  Ocickiego   na  Powiatowego  Pełnomocnika  ds.  Osób
Niepełnosprawnych.

§ 2.

Określić  zakres  działania  i  kompetencji  Powiatowego  Pełnomocnika  ds.  Osób
Niepełnosprawnych:
I. Postanowienia ogólne:
1.  Powiatowy  Pełnomocnik  ds.  Osób  Niepełnosprawnych,  zwany  dalej
Pełnomocnikiem, powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Powiatu w Sierpcu.
2. Pełnomocnik powoływany jest na okres 4 lat.
3.  Pełnomocnik  działa  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Sierpcu i
swoją funkcję pełni społecznie.
II. Zakres działania i kompetencji Pełnomocnika:

1. inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach powiatu na
rzecz osób niepełnosprawnych,

2. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
w zakresie kształtowania polityki społecznej powiatu,

3. współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi,  fundacjami,
stowarzyszeniami, powiatowym urzędem pracy, jednostkami samorządu
terytorialnego,  jednostkami  pomocy  społecznej,  podmiotami
gospodarczymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

4. analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dot. m.in. możliwości dostępu
do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji,
wolnego przemieszczania się i powszechnego korzystania  ze środków
transportu komunikacji międzyludzkiej,

5. przedstawianie  Zarządowi  i  Radzie  Powiatu  propozycji  rozwiązań
problemów osób niepełnosprawnych,



6. reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i  organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

7. koordynowanie działań związanych z realizacją Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

8. przyjmowanie skarg i wniosków osób niepełnosprawnych.

§ 3.

Traci  moc uchwała  Nr 670/66/2004  Zarządu  Powiatu  w Sierpcu  z  dnia  22
grudnia  2004r.  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Pełnomocnika  ds.  Osób
Niepełnosprawnych.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek -  Przewodniczący       .....................................
2. Andrzej Twardowski          -  członek                        .....................................
3. Szczepan Jamiołkowski -  członek                        .....................................
4. Paweł Kaźmierczak -  członek                        ....................................
5. Adam Pijankowski             - członek                       .......................................


