
Strona 1 z 2 

                                    Protokół Nr 5.2021               
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyło się w dniu 8 grudnia 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  - nieobecna 

4. Maria Pańczuk  - Członek Rady  - nieobecna 

5. Łukasz Wielgosz  Członek Rady   

oraz  

1. Kinga Myszak– pracownik PCPR w Kępnie 

2. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński 

3. Alicja Śniegocka – Wicestarosta Kępiński 

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 16 września 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 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 16 września 2021 r. 

 

3. W punkcie trzecim omówiono aktualną sytuację związaną z pandemią Covid-19.  

Dyskutowano o sytuacji osób niepełnosprawnych związanej z parkowaniem na miejscach do tego 

wyznaczonych, o infrastrukturze i jej dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych na terenie 

powiatu kępińskiego.  

Pani Maria Kremer poinformowała o prawidłowo wykonanych podjazdach na remontowanych 

ulicach na os. Przemysława w Kępnie.   

Wicestarosta Alicja Śniegocka poinformowała o działaniach pomocowych skierowanych do dzieci  

i młodzieży  tj. rozpoczęciu działalności  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponadto 

wskazała, że w szkołach średnich zatrudnieni są psycholodzy. Omówiła także działania w ramach 

projektu pn. „Pijany życiem”, który był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz Powiatu Kępińskiego .  

Starosta Kępiński Robert Kieruzal i Wicestarosta Alicja Śniegocka złożyli życzenia świąteczne 

członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kępnie. 
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4. W punkcie czwartym pani Kinga Myszak 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 wraz  

z uzasadnieniem.  

Podczas posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dyskutowano 

na temat możliwości realizacji złożonych wniosków o dofinansowanie oraz braku środków na 

realizację  wszystkich zgłoszonych potrzeb.  

 

5. W punkcie piątym pani Maria Kremer przedstawiła: 

 Projekt uchwały nr 9/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 8 grudnia 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 9/2021 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 8 grudnia 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. 

 

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  

4. Maria Pańczuk – Członek Rady    

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

Protokołował: Agata Sztucka 

 

Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. 


