
Protokół z posiedzenia
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w dniu 14.01.2019r.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się w 

sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu o godzinie 10:00.

W posiedzeniu rady uczestniczyli:

Pan Jarosław Andrzej Ocicki - Wicestarosta Sierpecki 

Członkowie rady:

Pani Aleksandra Malinowska

Pani Jolanta Sulkowska

Pani Joanna Grażyna Kozakowska

Pan Wojciech Rychter

Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR

Pani Aneta Kopczyńska -pracownik PCPR

Przebieg posiedzenia:

Otwarcia posiedzenia rady dokonał Wicestarosta Sierpecki Pan Jarosław Andrzej Ocicki. 

Powitał wszystkich członków rady i zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w 

posiedzeniu uczestniczy 4 członków co stanowi niezbędne ąuorum do prowadzenia 

posiedzenia.

Nastąpiło przyjęcie porządku obrad (porządek obrad w załączeniu). Wicestarosta Pan 

Jarosław Andrzej Ocicki poprosił o uwagi do porządku obrad. Członkowie rady nie wnieśli 

uwag.

Pani Agnieszka Gorczyca poinformowała o procedurze wyboru przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Prezydium rady jest wybierane zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków rady, na okres jednego roku.

Pani Dyrektor podkreśliła, że prezydium powiatowej rady:

1) wykonuje zadania rady w okresie między jej posiedzeniami;

2) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady projekty planów pracy rady;

3) przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności rady;

4) powierza zadania stałym lub doraźnym zespołom problemowym.



Następnie odbyło się powołanie nowego prezydium powiatowej rady. Wicestarosta Pan 

Jarosław Andrzej Ocicki poprosił o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego rady. Pani 

Aleksandra Malinowska została wytypowana na kandydata przewodniczącego rady. Pani 

Aleksandra wyraziła zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie jawne. Zwykłą 

większością głosów przewodniczącym rady została Pani Aleksandra Malinowska, następnie 

na wniosek przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

wiceprzewodniczącym został wybrany Pan Wojciech Rychter a sekretarzem Pani Jolanta 

Sulkowska.

Wicestarosta Pan Jarosław Andrzej Ocicki podziękował za wybór.

Następnie Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zadań dotyczących osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za rok 2018 r. informując, że środki PFRON w 2018 r. zostały w całości 

wykorzystane (sprawozdanie w załączeniu).

Pani Agnieszka Gorczyca nawiązując do potrzeb w 2018 r. przedstawiła projekty zasad 

przyznawania dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze 

i przedmioty ortopedyczne oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r. 

(projekty zasad w załączeniu). Wprowadzenie ograniczeń w przyznawaniu dofinansowań ze 

środków PFRON jest konieczne z uwagi na niewystarczające środki PFRON w stosunku do 

zgłaszanych potrzeb.

Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione zasady przyznawania dofinansowania ze 

środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r. (opinia rady w załączeniu).

Nastąpiło zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY 
POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY 
ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

/M ucuslk*  flAJiaW*.


