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Protokół Nr 2.2021 
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 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. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Beata Kosędka - pracownik PCPR w Kępnie 

3. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński  (dołączył ok. godz. 11:33) 

4. Patryk Błażejewski  - Naczelnik Wydziału OR (dołączył ok. godz. 11:52) 

5. 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 9 marca 2021r. 

3. Sprawy bieżące, w tym omówienie obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych w zawiązku  

z COVID-19. 

4. Przegląd infrastruktury w mieście Kępnie pod kątem osób niepełnosprawnych. 

5. Wnioski i wolne głosy. 

 

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

Osób Niepełnosprawnych. 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 9 marca 2021r.  

3. W punkcie trzecim Pani Maria Kremer nawiązała do odpowiedzi  Przewodniczącego Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  - Pani Zuzanny Puchalskiej w sprawie rozważenia 

możliwości zmiany trybu pracy składów orzekających PZOON. Członkowie Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie dopytywali o obecną sytuację, i zmiany                       

w powyższej kwestii.     

Pani Beata Kosędka pracownik PCPR w Kępnie poinformowała, że planuje się najpierw próbę 

stopniowego przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów PCPR w Kępnie. Lekarze  

z  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są w większości przeciwni osobistym 

wizytom, ponieważ uważają, że dokumentacja medyczna wystarcza aby orzekać. Bezpośrednia 
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obsługa interesantów jest trudna również z względów technicznych i organizacyjnych z uwagi            

na układ pomieszczeń.  

Pani Maria Kremer zwróciła uwagę na to, że nie zawsze udaje się dostać do specjalistów po nowe 

zaświadczenia. Pani Urszula Opacka-Wypchło podkreśliła że w wielu przypadkach u osób 

niepełnosprawnych nastąpił znaczny regres zarówno fizyczny jak i psychiczny, z uwagi na brak 

rehabilitacji i kontaktu z innymi ludźmi. Członkowie rady zauważyli, że ze względu na  sytuację 

związaną z COVID-19 wiele osób bało się wychodzić z domu i ich sytuacja psychiczna jest bardzo 

trudna. Ludzie nauczyli się żyć oddzielnie i w tej chwili kontakty międzyludzkie są bardzo rzadkie,  

ludzie nadal trzymają dystans.  

Pani Opacka-Wypchło zwróciła uwagę na ogromne trudności aby umówić się na wizytę do psychiatry 

dziecięcego, która jest konieczna między innymi, aby otrzymać zaświadczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  Czas oczekiwania na taką wizytę jest bardzo długi.  

Członkowie Rady podkreślali, że brakuje specjalistów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.  

Osoby dorosłe natomiast w wielu przypadkach wstydzą się skorzystać z pomocy psychiatry.               

Problem stanowią  również kolejki do tych specjalistów.  

Pani Beata Kosędka – pracownik PCPR w Kępnie poinformowała o planowanej realizacji programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pozyskane środki z PEFRON przeznaczone mają być na 

poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia i opiekę domową.    

Pani Beata Kosędką szczegółowo opowiedziała również o realizowanym programie  „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Programem 

objętych jest 14 osób dorosłych oraz 2 dzieci.   

Do tej pory w programie udział wzięła również Gmina Kępno oraz Gmina Łęka Opatowska.  

Pani Beata Kosędka podkreśliła, że inne gminy także mogą wnioskować u Wojewody o środki  

na realizację tego programu.  

Pani Maria Kremer poinformowała, że dość dużo osób niepełnosprawnych zmarło w czasie pandemii. 

  

4. W punkcie czwartym Pani Maria Kremer poinformowała, że jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to  

z jej obserwacji w miarę poprawnie są robione chodniki oraz oznaczenia. Członkowie Rady podkreślili, 

że przejścia, wjazdy oraz zjazdy są obecnie odpowiednio przygotowywane pod kątem osób 

niepełnosprawnych. Pozytywne jest również to, że osoby niepełnosprawne posiadające kartę 

parkingową mogą korzystać z miejsc parkingowych bezpłatnie. Na ulicy Przemysłowej obniżenia 

zostały zrobione na właściwym poziomie.  Nic nie zmieniło się na ulicy Młyńskiej i Granicznej, gdzie są 

jeszcze stare chodniki i osoby niepełnosprawne zmuszone są przemieszczać się ulicą. Pani Maria 

Kremer zwróciła uwagę na nieodpowiednie parkowanie aut na chodnikach. Kierowcy bardzo często 

parkują pojazdy nie pozostawiając dla pieszych odpowiedniej szerokości chodnika. Taka sytuacja 

znacznie utrudnia poruszanie się, szczególnie osobom na wózkach inwalidzkich i chodzących o kulach.  

Ponadto Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na  ul. A. Mickiewicza, gdzie jest  dojazd tylko do 

posesji, natomiast często zatrzymują się kierowcy będący np. klientami banku blokując przejazd. 

Opowiedziała o problemie, z jakim spotkała się bliska jej osoba, związanym  

z zaparkowaniem auta na ul. Mickiewicza celem przewiezienia do lekarza mieszkającej tam Pani, 

która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.                                                          

Pani Maria Kremer zwróciła uwagę na brak zrozumienia ze strony Policji dla wyjątkowej sytuacji.  

 Członkowie Rady zwrócili uwagę na brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych przy poradniach i sklepach medycznych. Mało jest w mieście miejsc 

parkingowych z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Pani Grażyna Jany podkreśliła,  

że znacznym problemem staje się zakorkowane miasto i brakuje miejsc parkingowych.  

 Pan Robert Kieruzal  - Starosta Kępiński poinformował, że z informacji, które posiada od Burmistrza 

Miasta i Gminy Kępno plan jest taki, aby na terenie całego miasta Kępna były strefy parkingowe.  

W planach jest stworzenie buforowego bezpłatnego parkingu na Dworcu Zachodnim na ponad 300 
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samochodów. Bezpłatny ma zostać również parking obok Kina Sokolnia, natomiast pozostałe ulice 

gminne mają być objęte strefą płatnego parkowania.   

Członkowie Rady podjęli temat komunikacji. Robert Kieruzal poinformował, że do końca miesiąca PKS 

obsługuje transport publiczny. Podjęte są starania aby uruchomić inną firmę, która będzie świadczyć 

usługi transportu publicznego. Prawdopodobnie od 1 lipca ruszą już kolejne połączenia. Starosta 

poinformował, że oczekujemy na ogłoszenie konkursu przez Wojewodę na rozwój przewozów 

pasażerskich. Planuje się utrzymanie tych tras, które są do tej pory, a nawet więcej. 

 Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dyskutowali na temat 

obwodnicy S11.   

Pani Maria Kremer skierowała pytanie o poczynione rozmowy w kierunku usunięcia barier 

architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kępnie. Pan Robert Kieruzal 

poinformował o możliwościach jakie można wdrożyć aby osoby niepełnosprawne mogły skorzystać     

z bezpośredniej obsługi urzędu tj. stworzenia stanowiska do bezpośredniej obsługi osoby 

niepełnosprawnej w holu urzędu, z wejściem od ul. Ks. Magnuszewskiego. Podobne rozwiązanie 

planowane jest w budynku gdzie mieści się Wydział Geodezji.  

Szczegółowo o poczynionych krokach i planach związanych  z dostosowaniem budynków Starostwa 

Powiatowego, jak również o dostosowaniu strony internetowej  w związku z realizacją ustawy  z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami opowiedział pan 

Patryk Błażejewski  - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.    

Dyskutowano o możliwościach i trudnościach różnych instytucji związanymi z  dostosowaniem 

budynków do przepisów ww. ustawy. 

5. Wnioski i wolne głosy 

 Pani Maria Kremer – Przewodnicząca  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Kępnie przedstawiła wniosek o wystosowanie pisma  do Komendanta 

Powiatowej Policji w Kępnie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Kępnie w celu podjęcia 

odpowiednich działań w związku z nieodpowiednio parkującymi na chodnikach autami,   a także 

o zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane z parkowaniem i dojazdem do osób 

niepełnosprawnych,  mając na uwadze sytuację na ul. Mickiewicza.  

 
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: A. Sztucka 

 

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. 

 


