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Protokół Nr 7.2020 

z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 

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. 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 13 listopada 2020r. 

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

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie.  

4. Omówienie projektu uchwały. 

5. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków. 

6. 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 13 listopada 2020r. 

 

3. W punkcie trzecim Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych         

w Kępnie  poruszyli kwestie:  

- dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, 

- prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, 

- funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 

Podczas dyskusji poruszono również sprawę funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem. Pan Łukasz Wielgosz zaproponował, aby Rada w przyszłym roku udała się z wizytacją do WTZ w 

Słupi pod Kępnem podobnie jak to miało miejsce wcześniej. 

Pani Maria Kremer zwróciła uwagę, że na terenie Powiatu Kępińskiego obecnie najbardziej potrzebny 

jest Zakład Opiekuńczo Leczniczy lub Hospicjum Stacjonarne, z uwagi na fakt, że jest coraz więcej ludzi 

starszych i chorych wymagających opieki. Wskazała również, że placówki w takim charakterze 

funkcjonują w Wieruszowie i Namysłowie, do których okres oczekiwania jest bardzo długi i trwa nawet 

do kilku lat. 

 

4. W punkcie czwartym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 Projekt zmiany uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.     

w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu 
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Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Omówiono szczegółowo wysokość i podział środków przeznaczonych na powyższe działania wraz  

z uzasadnieniem. 

 

5. W punkcie piątym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 

 Projekt uchwały nr 10/2020 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych       

z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmiany Uchwały   

Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia 

rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 

6. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 uchwałę nr 10/2020 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia       

14 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmiany Uchwały                

Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30kwietnia 2020r.  w sprawie określenia 

rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 

7. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

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. 


