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                                    Protokół Nr 3.2021               
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00  
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  - nieobecny 

oraz  

1. Kinga Myszak –pracownik PCPR w Kępnie 

2. 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 28 czerwca 2021r. 

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

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

4. Omówienie projektu uchwały. 

5. Podjęcie uchwał, postanowień 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 28 czerwca 2021 r. 

 

3. W punkcie trzecim Pani Maria Kremer w związku z zapytaniami osób, które przeszły COVID  

skierowała pytanie do przedstawiciela PCPR w Kępnie - pani Kingi Myszak: czy osoby, które przeszły 

covid mogą jechać na turnusy pocovidowe korzystając ze środków PFRON ?   

Pani Kinga Myszak wyjaśniła, że mogą skorzystać z turnusów finansowanych przez NFZ, jeśli ośrodek 

jest wpisany do rejestru tego typu ośrodków i organizator ma w swojej ofercie  turnusy covidowe.  

Należy u lekarza rodzinnego albo u specjalisty pulmonologa pozyskać skierowanie na taki turnus 

pocovidowy. Jest wykaz takich ośrodków w całej Polsce.  

Pani Maria Kremer zwróciła jednak uwagę, na bardzo długi okres oczekiwania na skorzystanie  

z turnusów pokrywanych ze środków  z NFZ - ludzie czekają dwa,  a nawet trzy lata.  

Przewodnicząca Rady wskazała aby umożliwić skorzystanie z turnusów rehabilitacyjnych 

finansowanych ze środków PFRON osobom po ciężkim przebiegu covidu posiadającym orzeczenie  

o niepełnosprawności. Zaapelowała o ewentualne przesunięcie środków na to zadanie.  
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Członkowie Rady podkreślali ważność uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych zarówno pod względem  zdrowotnym, jak również pod względem  

nawiązywanych kontaktów społecznych. 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie rozmawiali  

      o sczepieniach oraz o organizowanych przez Koła Gospodyń piknikach i przeznaczonych na to    

      środkach.   

 

Pani Maria Kremer poinformowała, że efektem wystosowanego pisma do Komendanta Powiatowej    

Policji w Kępnie oraz Komendanta Straży Miejskiej w Kępnie o podjęcie stosownych działań  

w  związku z nieodpowiednio parkującymi na chodnikach autami i zwrócenie szczególnej uwagi na   

ul. Mickiewicza, jest reakcja w/w służb.   

Obecnie ulica Mickiewicza jest monitorowana na bieżąco. Kierowcy już tam się nie zatrzymują, można 

przejechać tą ulicą, nie ma teraz problemu z zatrzymaniem się celem podania zakupów czy   

przewiezienia do lekarza  osoby niepełnosprawnej tam mieszkającej wymagającej pomocy. 

Członkowie Rady dyskutowali również o nagannym zachowaniu kierowców, parkujących  

w nieodpowiednich miejscach. 

 

4. W punkcie czwartym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 Projekt zmiany uchwały Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia  30 marca 2021 r.  

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 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.  

Omówiono szczegółowo wysokość i podział środków przeznaczonych na powyższe działania. 

 

5. W punkcie piątym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 Projekt uchwały nr 7/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmiany uchwały  

Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia 

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

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. 

 

6. Na posiedzeniu podjęto: 

 uchwałę nr 7/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmiany uchwały  

Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia 

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

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. 

 

7. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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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   

Protokołował: Agata Sztucka 

 

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. 


