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Protokół Nr 5.2020  

z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 15 września 2020 roku o godz. 11:00  

w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Maria Kremer – Przewodnicząca Rady  

2. Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Rady  

3. Urszula Opacka - Wypchło  - Sekretarz Rady   

4. Maria Pańczuk  - Członek Rady   

5. Łukasz Wielgosz  Członek Rady   

oraz  

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński 

2. Alicja Śnigocka – Wicestarosta Kępiński 

3. Paweł Jeziorny  -  Naczelnik Wydziału ZPPP 

4. Agata Sztucka – Inspektor w Wydziale OR 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Kępnie z dnia 21 sierpnia 2020r. 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie. 

4. Zapoznanie się Rady z informacjami otrzymanymi od organizacji pozarządowych  

o ich działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w czasie epidemii SARS-COV-2. 

5. Wnioski i wolne głosy. 

1. Posiedzenie otworzyła Maria Kremer - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Kępnie. Wszystkie osoby uczestniczące w obradach, po zdezynfekowaniu rąk, 

zostały rozsadzone w odpowiednich odległościach i wyposażone w środki ochrony osobistej  

- maseczki oraz rękawiczki. Następnie przedstawiono i przyjęto jednogłośnie porządek obrad.  

2. W punkcie drugim Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 21 sierpnia 2020r.  

3. W punkcie trzecim Starosta Robert Kieruzal i Wicestarosta Alicja Śniegocka poinformowali członków 

rady, iż w najbliższym czasie w powiecie kępińskim będzie realizowany program pilotażowy 

„Rehabilitacja 25 plus”. Obecnie trwają przygotowania organizacyjne oraz oczekiwanie na podpisanie 

umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Podczas posiedzenia Rada podjęła temat braku komunikacji lokalnej, która byłaby dużym 

udogodnieniem w przemieszczaniu się dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.  

Pani Grażyna Jany opowiedziała o realizowanym  przez Gminę Kępno za pośrednictwem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie projekcie” Nowa oferta dla osób starszych i osób 

niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno”. W ramach projektu uczestnicy korzystają  

z systemu teleopieki. Otrzymali oni specjalną opaskę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia życia bądź 

zdrowia, po naciśnięciu przycisku, automatycznie zostaje uruchomione połączenie w trybie 

głośnomówiącym z centrum alarmowym. Uczestnicy projektu będą mogli bezpłatnie korzystać z usług 
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teleopieki do końca realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2021r., po upływie tego okresu opaska będzie 

musiała zostać zwrócona. Jest możliwości zakupienia takiej opaski której koszt jednorazowy wynosi 

600,00 zł. Dodatkowo należy opłacać abonament w granicach 40,00 zł miesięcznie. 

4. W punkcie czwartym pani Maria Kremer poinformowała o otrzymaniu odpowiedzi od organizacji 

pozarządowych, które działają na naszym terenie i które zechciały udzielić informacji o realizacji 

wyznaczonych w statucie celów związanych z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych  

oraz o aktualnych działaniach jakie stowarzyszenia podejmują w związku ze stanem epidemii SARS-

CoV-2. Członkowie rady odczytali treść nadesłanych pism. Stowarzyszenia w przekazanych 

informacjach przedstawiły realizowane działania,  jak również poinformowały o planowanych 

przedsięwzięciach, które się nie odbyły z uwagi na obecną sytuację.  

Prezes Kępińskiego Klubu „Amazonki” w nadesłanym piśmie oprócz przekazanych informacji 

dotyczących działalności organizacji, zwróciła się z prośbą o wsparcie.  

Z uwagi na epidemię SARS –CoV-2 należy zapewnić szczególne warunki sanitarne zabezpieczające 

kobiety po chorobie nowotworowej piersi korzystające z rehabilitacji (realizacji zadań statutowych) 

przed zakażeniem, co wiąże się z dużymi kosztami.  

Zaproszony naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu pan Paweł Jeziorny 

poinformował o warunkach i zasadach złożenia wniosku o dotację celową  

na realizację zadania publicznego. Wyjaśnił, że organizacja pozarządowa może starać się  

o taką dotację tylko jeśli realizacja projektu wpisuje się w cele i sposób ich realizacji określone w jej 

statucie. 

Pani Maria Kremer zobowiązała się powiadomić Prezesa Kępińskiego Klubu „Amazonki”  

o przedstawionych możliwościach uzyskania dotacji na realizację zadania  publicznego. 

5. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

1. Maria Kremer – Przewodnicząca Rady  /-/ Maria Kremer  

2. Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Rady /-/ Grażyna Jany 

3. Urszula Opacka - Wypchło  - Sekretarz Rady /-/ Urszula Opacka - Wypchło   

4. Maria Pańczuk – Członek Rady   /-/ Maria Pańczuk 

5. Łukasz Wielgosz – Członek Rady  /-/ Łukasz Wielgosz 

Protokołowała: Agata Sztucka  

 

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. 


