Protokół z LXVIII (68) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 22 grudnia 2020 roku
godz. J23o_J236

Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
- 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu - zał. nr I do protokołu/, otworzyła LXVIII (68)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu!.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad.2
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na zadania w 2020 roku /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do
protokołu!.

Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska
poinformowała, że pismem z dnia 2 l .12.2020r. znak AF-722-1/AL./20 Powiatowy Urząd Pracy
w Gołdapi poinformował, iż w związku z wydaniem negatywnej opinii Państwowej Inspekcji
Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej zatrudnionej,
w ramach umowy nr 1/PFRON/2020 z dnia 28 października 2020r. PUP w Gołdapi rozwiązał
zawartą umowę. W związku z powyższym powstały niewykorzystane środki w kwocie
32.520,33zł. Natomiast po rozliczeniu zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych oraz z powodu rezygnacji Wnioskodawców z dofinansowania do:
-uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych7.695zł; -likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych - 12.407,87zł; -likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób
niepełnosprawnych - 1.771zł; - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 936,81zł; -sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 4.860zł pozostają wolne środki
w kwocie 27.670,68 zł. Po analizie zgłaszanych potrzeb oraz pozytywnej opinii Powiatowej
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Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych proponuje się łączną kwotę w wysokości
60.191,01 zł przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Podział środków finansowych PFRON na powyższe
zadania jest uzasadniony potrzebami wnioskodawców oraz wynika z racjonalnego
gospodarowania środkami PFRON. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
Zarząd Powiatu jednogłośni przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwalę
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku.
Ad.3

Spraw bieżących nie zgłoszono.
Ad.4

Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad.5

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXVIII (68)
posiedzenie Zarządu Powiatu
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych.

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek ................................................
2. Grażyna Barbara Senda ...................................... .
3. Stanisław Wójtowicz .....lio,'lb.J:tlt.t. ....................
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Protokołowała: Monika Bruszewska 22.12.2020 r.
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