
Powiatowa §połeczna Rada
ds. Osól Niepełnosprrwnych

w §ierpcu .
Protokół z posiedzenia

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w dniu 30.09.2020r.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło
się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o godzinie13:00.

W posiedzęniu Rady uczestniczyli:
Pan Jarosław Andrzej Ocicki- Wicestarosta Sierpecki
Pan Wojciech Rychter- Przewodniczący Rady
Pani Jolanta Sulkowska * członęk Rady
Pani Beata Okraszewska- członek Rady
Pani Danuta Stelmańska- członek Rady
Pan Sławomir Wojciech Jaworowski- członek Rady
Pani Agnieszka Gorczyca- Dyrektor PCPR
Pani Aneta Kopczyńska- pracownik PCPR

Przebieg posiedzenia:
otwarcie posiedzenia Rady dokonał pan wojciech Rychter

Przęwodniczący Rady. Przywitał zebranych i podziękował za przybycie. Na
Podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniciy Ś.Źłonkó*,
co stanowi niezbędne quorum do prowadzęnia posiedzenia. Nastąpiło przyjęcie
Porządku obrad (porządek obrad w załączeniu). CzłoŃowie rady nię wnieśli
uwag.

GłównYm celem posiedzenia byĘ sprawy zwlązane ze zmianą podziału
środków PFRON, które otrzymń Powiat według algorytmu na2020 r.

NastęPnie Pani Aneta Kopczyńska przedstawiła sprawozdanie z realizacji
PrZęZ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zadń dot. osó-b
niePełnosPrawnych, finansowanych zę środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zaIII kwartały 2020 r. (spiawozdanię w
załączeniu).

DYrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca zwrociła uwagę, ze pierws zy ruz
od kilkU ,lat" Rada nie przyznała środków na turnusy reńabilita.y;n..
Wlcestaro§t'a: Sieryecki Jarosław Ocicki stwierdził, ze społeczność lokalna
pizyjęła'' ,s' ,roirińieniem decyzje Rady w związku z epidemią. Mamy
nadzieję, że na Przyszły rok Powiat Sierpecki otrzyma jeszĆze większą puię
Środków chociazby w związku z uruchomieniem Warsztatów reiapii
Zajęciowej.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Rychter poinformował, ze Powiatowy
IJrząd PracY w Sierpcu z powodu braku zainteresowania o*o6
niePełnosprawnych jednorazov\ymi środkami na podjęcie działalności

l



gospodarczej, rolniczej albo podjęcie dziŃalności w formie spółdzielni socjalnej
nie wydatkuje środkow PFRON przeznaczonych na to zadanie w wysokości
80 000 zł. W związku ze zbliżąącym się końcem roku zachodzi potrzeba
dokonania zmiany istniejącego podziału środków PFRON.

Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwĄ
zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON
przyznanvch Powiatowi na rcaltzację zadń z zahęsu rehabilitacji zawodowej i
społecznej w 2020 r. Przedstawiony projekt uchwały wstępnie zal<ładał
następujący podziń:

Planowane jest przeniesienie środków PFRON w wysokości 80 000 zł na
zadante -likwidacja barier w komunikowaniu się.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniąącej Uchwałę Rady Powiatu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadń z zalłesu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.

Nastąpiło zakohczenie posied zenia.

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEJ SPOŁECZN EJ RADY
as. osÓs
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1
D o fi nansowani e zaop atr zeni a w spr zęt rehab i l itacyj ny,
przedmioĘl orlopedyczne i środki pomocnicze

Nazwa zadanta
Limit

środków
wzł

398150,00

2 Do fi nansowani e l ikwi dacj i b ari er technic zny ch 30000,00
a
J Dofinansowanie likwidacj i barier architektonicznych 100000,00
4 Dofinansowanie likwidacj i barier w komunikowaniu się 80000,00

608150,00


