UCHWAŁA NR 68 /1082/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób
z Niepełnosprawnościami
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 215) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr
45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. z późn. zm. 1,
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Panią, Annę Drabarz, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa
Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Funkcja Pełnomocnika jest sprawowana społecznie.
§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz
zapewnienia pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie województwa
podlaskiego, w szczególności:
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dokonywanie analizy problemów w pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami
i potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim;
opiniowanie projektów aktów normatywnych wpływających na realizację praw osób z
niepełnosprawnościami;
inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowywaniu nowych, lub
dokonywaniu zmian obowiązujących, programów dotyczących niepełnosprawności przy
współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkimi
jednostkami organizacyjnymi – w tym udział w opracowaniu i procesie konsultacji:
„Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych w województwie podlaskim”;
opiniowanie projektów programów i innych dokumentów wynikających z wojewódzkich
strategii oraz sprawozdań z realizacji tych programów i dokumentów w części dotyczącej
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia;
współdziałanie z innymi pełnomocnikami, komórkami organizacyjnymi Urzędu
Marszałkowskiego i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań
dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
przygotowywanie informacji dotyczących wpływu obowiązujących i proponowanych
rozwiązań prawnych na sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie
działań zmierzających do ich ewentualnej zmiany;
przedstawienie Zarządowi Województwa Podlaskiego propozycji rozwiązań problemów
zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnościami i ich środowisko;

Zmiany do Regulaminu zostały wprowadzone Uchwałą Nr 46/671/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr
64/1005/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
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współdziałanie z organami administracji rządowej oraz województwami, powiatami i
gminami w realizacji zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
9 współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
10 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami;
11 podejmowanie działań mających na celu przystosowanie środowiska społecznego do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw
społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami;
12 gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach Samorządu Województwa
Podlaskiego na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami;
13 prowadzenie działań upowszechniających wiedzę i dobre praktyki na rzecz realizacji praw
osób z niepełnosprawnościami;
14 przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.
§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa z
chwilą jego cofnięcia.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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