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STAROSTY GOŁDAPSKIEGO
z dnia

!.~./!?~~1.~.... roku

w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Barier Architektonicznych
Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20 l 8r., poz. 51 1
z późn. zm.) zarządzam się, co następuj e :
§1
Powołuję Komisję ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w

składzie:

Przewodniczący

Komisji:
Barbara Jastrzębska - kierownik Zespołu ds. Kadr
ni epełnosprawnych PCPR w Gołdap i .

Rehabilitacji

Społecznej

osób

Członkowie:

1. Iwona Magdalena Florek - pracownik socjalny PCPR w Gołdapi,
2. Emilia Beker - referent ds. rehabilitacji społecznej PCPR w Gołdapi,
3. Edward Biernacki - technik budowlany.
§2
1. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) sprawdzanie zgodności danych zawartych we wni osku ze stanem faktycznym
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
2) wydanie opinii o zasadności wniosku,
3) sprawdzanie zgodności robót z prawem budowlanym,
4) sprawdzanie wykonania robót oraz dotrzymania warunków umowy.
2. Komisja wykonuje zadania w skład zie, co najmniej 3 osobowym przy obecności
przewo dniczącego.

3. Komisja d ziała na zasadach określonych w załącznikach nr 1,2 do Zarządzenia
Nr 4/20 16 Starosty Gołdapskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalania
zasad udzielania dofinansowania ze śro dków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
do
likwidacji
barier
architektonicznych,
w komunikowaniu s ię i technicznych dla osób niepełnosprawnych ..
§3

Wykonanie Zarządzenia powierza
Rodzinie w Gołdap i.

się

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy

§4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§5
Traci moc Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Gołdapskiego z dnia 11 marca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Barier Architektonicznych.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

§6
z dniem podpisania

podlega

ogłoszeniu

w sposób

zwyczajowo przyjęty.
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Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i
z

późn.

społecznej

zm.) do

zadań

oraz zatrudnianiu osób
powiatu

niepełnosprawnych

należy między

(Dz. U. z 2018r., poz. 511

innymi dofinansowanie do likwidacj i barier

architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie projektu
w związku z
Projekt

reorganizacją

Niepełnosprawnych,

został

jest

niezbędne

z powodu zmiany

członków

Komisji

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Zarządzenia

Architektonicznych

Zarządzenia

w

sprawie

powołania

Komisji

zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową

ds.

Likwidacji

Barier

Społeczną Radę

ds. Osób

