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                                    Protokół Nr 4.2021               
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 16 września 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 - nieobecna 

3. Urszula Opacka - Wypchło  - Sekretarz Rady   

4. Maria Pańczuk  - Członek Rady   

5. Łukasz Wielgosz  Członek Rady   

oraz  

1. Beata Kosędka – 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 13 sierpnia 2021 r. 

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 Pani 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 sierpnia 2021 r. 

3. W punkcie trzecim Członkowie Rady dyskutowali o trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych 
i o ich problemach finansowych.   
Pani Beata Kosędka poinformowała, o opracowanej Rozwiązywania Problemów Społecznych  
dla Powiatu Kępińskiego na lata 2022-2031.  
Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie przedłożony pod obrady  
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.  
Pani Agata Sztucka – pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Kępnie poinformowała o udziale Powiatu Kępińskiego w kampanii informacyjno-
edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” zorganizowanej przez Alzheimer Polska – związek 
organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.   
Członkowie Rady dyskutowali o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Poruszono  
kwestie opieki medycznej, w szczególności długich okresów oczekiwania na wizytę u lekarza  
specjalisty, a także omawiano specyfikę pracy ratowników medycznych.  
Pani Maria Kremer podjęła temat zorganizowania działań związanych z obchodzonym 3 grudnia  
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Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podkreślano jednak, ograniczone możliwości ze 
względu  zagrożenia związane z pandemią. 

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.  

Pani Beata Kosędka omówiła szczegółowo wysokość i podział środków przeznaczonych  

na powyższe działania wraz z uzasadnieniem.  

W projekcie ww. uchwały środki zostają przeniesione z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację 

społeczną. Z zadania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na  staże, proponuje się 

przeniesienie środków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze.   

Pani Beata Kosędka podkreśliła, że ta kwota jest niewystarczająca ponieważ starczy ona na 

pokrycie faktur złożonych do końca lipca 2021 r.  

Pan Łukasz Wielgosz wyjaśnił, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie trzy osoby 

niepełnosprawne zgłosiły się do skorzystania z dotacji na otwarcie działalności, natomiast 

zdecydowała się tylko jedna z tych osób.  Jedna osoba niepełnosprawna zgłosiła się na staż, ale z  

niego zrezygnowała.  

Pani Beata Kosędka poinformowała, o dużym zapotrzebowaniu w bieżącym roku na protezy 

ortopedyczne, ponadto dużo wniosków wpływa na dofinansowanie do zakupu łóżek 

rehabilitacyjnych.   

 

5. W punkcie piątym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 Projekt uchwały nr 8/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 16 września 2021 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 8/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 16 września 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. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

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

2. Grażyna Jany - Wiceprzewodnicząca Rady  

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. 

 


