
ZARZĄDZENIE NR ZO.0050.100.2017
WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.31 i art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. 
poz. 446 z póź.zm.)  oraz § 11 ust. 6, ust. 12 pkt 3 i ust. 13 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębe 
Wielkie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr ZO. 0050.3.2017 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 
3 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dębe Wielkie 
zmienionego Zarządzeniem Nr ZO.0050.44.2017 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
i Zarządzeniem Nr ZO.0050.89A.2017 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 sierpnia 2017 r zarządzam, co 
następuje:

§ 1. Powołuję Panią Marlenę Jackiewicz na Pełnomocnika Wójta Gminy Dębe Wielkie do spraw osób 
niepełnosprawnych zwanego dalej „Pełnomocnikiem ”.

§ 2. 1. Pełnomocnik działa w obszarze polityki społecznej związanej z problematyką osób 
niepełnosprawnych.

2. Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie wszelkich działań dotyczących zapewnienia możliwie 
pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Dębe Wielkie a w szczególności:

1) analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących między innymi:

a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,

b) uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, 
wykształceniem i możliwościami,

c) leczenia, rehabilitacji, pomocy finansowej  i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się,

2) inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych,

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnych funkcjonowanie w społeczeństwie,

4) opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z komórką 
Urzędu Gminy Dębe Wielkie w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
realizację tych zadań,

5) współpraca z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych,

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy na rzecz 
osób niepełnosprawnych,

7) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim 
w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa a dotyczących działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych,

8) Współpraca z Radą Gminy i Sołtysami w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz 
inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,

9) inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi,

10) przedstawianie Wójtowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,

11) informowanie osób niepełnosprawnych bądź ich opiekunów o możliwym wsparciu,

13) uczestnictwo w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowych 
w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
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§ 3. Pełnomocnik jest zobowiązany w terminie do 30 stycznia każdego roku do przedłożenia Wójtowi 
Gminy Dębe Wielkie rocznego sprawozdania z realizacji swoich zadań.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dębe Wielkie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Krzysztof Kalinowski
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