PROTOKÓŁ Nr XIX/2012
sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 18 maja 2012r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1710, zakończono o godz. 1720.
Podjęto uchwałę Nr XIX/138/2012.
Sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska otworzyła XIX sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie
powiatowym, powitała radnych, pracowników starostwa i przybyłych gości oraz na
podstawie listy obecności stwierdziła kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad Przewodnicząca powołała radnego Jerzego Adamowicza.
Następnie przedstawiła, proponowany przez wnioskodawców, porządek obrad
w brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Integracji Społecznej
i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok”.
4. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Drugim punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada, 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół XVIII
sesji Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Ostródzkim na 2012 rok”.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Podsiadło powiedział, że
informację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowaniu realizacji projektu pn. „Powiatowe Centrum Rodziny w Ostródzie
aktywnie integruje”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, otrzymał 26 kwietnia br., więc nie było możliwości wcześniejszego
przedstawienia projektu tej uchwały Radzie Powiatu. Termin przyjęcia tego programu
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jest pilny, ponieważ powinien on działać minimum 6 miesięcy tego roku. Centrum
uczestniczy w tym projekcie od 2009 roku. W roku bieżącym działania w ramach
programu skierowane są do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności
zawodowej przebywających w Domu Pomocy Społecznej w
Szyldaku,
zamieszkujących na terenie Powiatu Ostródzkiego, nieaktywnych zawodowo
i korzystających z usług pomocy społecznej. Program jest odpowiedzią na potrzeby
środowiska osób niepełnosprawnych oraz istniejących możliwości korzystania ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL do jego realizacji.
W programie zaplanowano: turnus rehabilitacyjny z warsztatem z terapeutą
zajęciowym, szkolenie o tematyce ekonomii społecznej, warsztaty rękodzieła oraz
realizację inicjatywy lokalnej. Dodatkowo przewidziano również wsparcie doradcy do
spraw osób niepełnosprawnych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny Cezary Wawrzyński zwrócił uwagę, że w programie, w części pn. „Diagnoza”,
należy uściślić datę dotyczącą ilości zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Obecnie jest stan na 31 listopada
2011r.
Dyrektor Tomasz Podsiadło stwierdził, że jest to pomyłka drukarska i powinna być
data: 31 grudnia 2011r.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie
i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Uchwała Nr XIX/138/2012 w sprawie przyjęcia „Programu Integracji Społecznej
i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok”, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XIX sesję Rady
Powiatu w Ostródzie IV kadencji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Wanda Łaszkowska

Protokołowała
Barbara Węglarz

