
Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób N i e p e ł n o s p r a w n y c h

w Sierpcu ^

Protokół z posiedzenia
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

w dniu 16.02.2018r.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o godzinie 
14:00.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Pani Aleksandra Malinowska
Pani Joanna Grażyna kozakowska
Pani Jolanta Sulkowska
Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PC PR
Pani Aneta Kopczyńska -pracownik PCPR

Przebieg posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

dokonał Przewodniczący Rady -  Pani Aleksandra Malinowska witając 
zebranych. Następnie zostało stwierdzone ąuorum i został przyjęty porządek 
obrad. Głównym celem posiedzenia były sprawy związane z podziałem środków 
PFRON, które otrzymał Powiat według algorytmu na 2018 r.

Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor PCPR poinformowała o wysokości 
środków PFRON, które otrzymał Powiat według algorytmu na 2018 r. 
Z przekazanej informacji wynika, że środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. zostały przyznane w wysokości 
546 019 zł. Środki PFRON powinny stanowić wspierające, a nie jedyne źródło 
dofinansowania ważnych społecznie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Następnie Pani Aneta Kopczyńska Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych 
poinformowała o liczbie wniosków jakie wpłynęły do PCPR do dnia 
15.02.2018 r. (informacja w załączeniu). Z przedstawionej informacji wynika, 
że największa grupa osób niepełnosprawnych ubiegających się
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych to osoby 
nieaktywne zaw'odowo.

Członkowie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych uwzględniając 
wysokość środków finansowych przyznanych na 2018 rok, skalę potrzeb osób 
niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie 
Powiatu Sieipeckiego wypracowali stanowisko w sprawie.

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności 
powinny być przyznawane:

- osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia
-osobom niepełnosprawnym od 16 do 24 roku życia uczącym się 

i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności



-pozostałym osobom niepełnosprawnym zatrudnionym (bez względu na 
okres i formę zatrudnienia) lub prowadzącym działalność gospodarczą, osobom 
bezrobotnym lub poszukującym pracy.

Dofinansowania do zaopatrzenia w aparaty słuchowe powinny być 
przyznawane do wysokości 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatów słuchowych, jeżeli cena zakupu 
jest wyższa niż ustalony limit:
- dzieciom i młodzieży do 24 roku życia uczącym się i niepracującym, 
-pozostałym osobom dorosłym zatrudnionym (bez względu na okres i formę 
zatrudnienia) lub prowadzącym działalność gospodarczą, osobom bezrobotnym 
lub poszukujących pracy, natomiast pozostałym osobom niepełnosprawnym do 
100%.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały zakładający podział 
środków PFRON (projekt uchwały w załączeniu).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały środków PFRON na 
2018 r.

Dyrektor PC PR Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła wniosek Powiatu 
Sierpeckiego kierowanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu mikrobusa dla potrzeb Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie celem wydania opinii.

Powiat Sierpecki zamierza zrealizować w 2018 r. zakup mikrobusa dla 
Potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Realizacja zadania będzie 
możliwa po uzyskaniu finansowego wsparcia z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach edycji Programu 
wyrównywania różnic między regionami III. Będzie to samochód 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Programu 
Senior+ i pensjonariuszy zamieszkujących całodobowo w' Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Szczutowie.

Powdatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek Powiatu Sierpeckiego 
kierowanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
o dofinansowanie zakupu mikrobusa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie.

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y  
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