
UCHWAŁA NR XVII/124/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz § 35 i § 41 Załącznika Nr 8 do Załącznika 
Nr 3 Uchwały Nr XV/86/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
1 lipca 2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3496, zmiana: Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5891) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję doraźną do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w składzie: 

1) Łukasz Sekuter- Przewodniczący;

2) Adrian Galach- Wiceprzewodniczący;

3) Jarosław Kobierski- członek;

4) Adam Lesiak- członek;

5) Grzegorz Stefaniak- członek.

§ 2. Zadaniem Komisji doraźnej do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych będzie:

1) Dokonanie przeglądu budynków użyteczności publicznych stanowiących własność Powiatu Rawskiego oraz 
ich bezpośredniego otoczenia, w których istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych;

2) Określenie stopnia dostępności budynków, o których mowa w pkt 1 dla osób niepełnosprawnych przy pomocy 
Karty Dostępności Obiektów;

3) Opracowanie raportu zawierającego:

a) wykaz budynków, o których mowa w pkt 1,

b) informacje o dostępności tych budynków dla osób niepełnosprawnych,

c) rekomendacje sposobu usunięcia stwierdzonych barier dla osób niepełnosprawnych.

§ 3. W celu realizacji zadań Komisja może nawiązać współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi 
w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 4. Komisja ulegnie rozwiązania z chwilą opracowania raportu, o którym mowa w §2 pkt 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511;
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) jednym z zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
wykonywanym przez powiat jest wspieranie osób niepełnosprawnych.

W celu jak najpełniejszego rozpoznania potrzeb w tym zakresie powołuje się Komisję doraźną, której
skład, zadania oraz czas działania określono w niniejszej Uchwale.

Sprawdzenie, czy budynki, o których mowa w §2 pkt 1 Uchwały, spełniają podstawowe wymagania
w zakresie ich dostępności dla osób niepełnosprawnych powinno być dokonane przy użyciu narzędzia pn.”
Karta dostępności obiektów” udostępnionego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
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