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Pľotokól Nľ l912020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

któľe odbylo się
Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju

w dniu 19 czerwca 2020 roku

W posiedzeniu udzial wzięli:

Kľzysztof Wojtaś - Pľzewodniczący Komisji
Bogusława Majcheľczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
Jan Baľtosik
Roman Duda
Ludomiľ Leszczyński

oÍaz

Stanisław Klimczak -Wicestaľosta Buski
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy ZasÍępczej,Wypłaty Świadczeń oľaz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Agnieszka Milewska - Kieľownik Zespołu Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi
Programów PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Sławomiľ Dalaclr _ Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posĺedzenia Komisji:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Wydatkowanie śľodków Państwowego Funduszu

Niepełnospľawnych na ľehabilitację społecZną w 2019 ľoku.
6, Sprawy rőŻne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Rehabilitacji osób

1.

2.
3.
4.
5.
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Ad. I
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kľzysztof Wojtaś powitał zebľanych i o godz. 1300

otwoľzył l9 posiedzenie Komisji.

Ad.2
Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinfoľmował, iz zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji (o godz. l305 Członek Komisji
Ludomiľ Leszczyński opuścił posiedzenie Komisji. o godz' 1325 do posiedzenia Komisji
ďołączyła Członek Komisji Bogusława Majcheľczak), co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych decyzji listy obecności Czlonków Komisji i osĺjb

zaproszonych stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do nÍniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Ręwizyjnej w porozumieniuzCzłonkami Komisji ustalił posiedzenie
Kornisji Rewizyjnej, któľę odbędzie się w clniu 1 lipca 2O2O r. o godz' 800 w siedzibie Staľostwa
Powiatowego w Busku - Zdroju' Celem w/w posiedzenia będzie pľzepľowadzenie kontľoli
zasadności ľealizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach w 20l9 ľoku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Komisji w głosowaniu:

za-3
pľzeciw - l

wstrzymał się - 0

o godz. ]305 Członek Komisii Ludomir Le:;zczyński opuścił posiedzenie Komis.ji.

Ad.3
Proponowany poľządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

Ad.4
Protokół Nľ l8/2020 z ostatniego
Ż6 maja 2020 roku został pľzyjęty

za-2
przeciw - 0

wstrzymał się - I

posiedzenia Komisj i Rewizyjnej,
bez uwag w głosowaniu:

za-3
Przeciv'- 0

v,strzynlał się - 0

któľe odbyło się w dniu

Ad.5
Wydatkowanie śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
na rehabilitację społecZnąw 2019 roku.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Konrisji z ldorłnacjq o ýv))sokości
środkóu, Pąństwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 20]9 roku v,edług
aĺgorytmu na realizację zadań olĺreślonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 ľ. o rehabiliĺacji
ząu,odou,ej i społecznej oľaz zaĺrudniąniu osób niepełnospľawnych - w bľzmieniu stanowiącym
zalqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.
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Skaľbnik Powiatu poinťoľmował, Że podjęcie uclrwały w sprawie podziału w/w śľodków
i określenia zadań, na któľe pľzęznacza się przyznane Powiatowi środki' na|eŻą do kompetencji
oľganu stanowiącego - Rady Powiatu. Zarząd Powiatu opracowując i pľzedkładając Radzie
pľojekt w/w Uchwały wskazuj ę te zadania na któľe jest największe zapotľzebowanie na ľynku
lokalnym i któľe pozwolą wykoľzystać w pełni i ľacjonalnie posiadane środki. Przedmiotowy
pľojekt uchwały jest opiniowany pÍZeZ Powiatową Społeczną Radę do Spraw osób
Niepełnospľawnych przy Staroście Buskim' W katalogu zadan, dofinansowywanych przet
Powiat, znajdują się zadania z zakresu ľehabilitacji społecznej tj': dofinansowywanie
uczestnictwa osób niepełnospľawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, doÍinansowanie likwidacji baľier aľchitektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnospľawnych,
dofinansowanie kosztów działalności waľsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie spoľtu,
kultuľy, rekľeacji i tuľystyki osób niepełnospľawnych (w zależności od wysokości przyznanych
przez PFRON środków) oraz zadania z zakręsu ľehabilitacji zawodowej tj.: zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jednoľazowe dofinansowanie
rozpoczęcia działalności gospodaľczej, ľolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni
socjalnej. Największe potľzeby występują w zakľesie ľehabilitacji społecznej.

Następnie Skaľbnik Powiatu zapoznał Członków Komisji z Zesĺawieniem przedstav,iajqcym
planowane i wydatkowane środki na zadania z ząkresu rehabilitacji społecznej i zawodov,e'i
osób niepełnosprawnychw 20]7, 2018, 2019 i 2020 roku - wbrzmieniu stanowiącymzałqcznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

Uzupełniając Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak zapoznał Członków Komisji ze składem
osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spľaw osób Niepełnospľawnych przy Staľoście
Buskim.

o godz. ] 325 do posiedzenia Komisji dolqczyla Członek Komisii Bogusława Maicherczak.

Następnie Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak poinfoľmował,Żew związkuzprzyznaniem
ptzęZ PFRON niewystaľczających śľodków finansowych na zadania z zakręsu rehabilitacji
społecznej, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, w 2019
ľoku wprowadzono następujące wysokości dofinansowania do ręalizowanych zadan:
l. Wysokość dofinansowania do likwidacji baľier aľchitektonicznych w miejscu

zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosiła od 50% do 95%o kosztów zadania
w zalężności od wysokości przeciętnego miesięcznego doclrodu przypadającego na osobę,
obliczanego za kwaftał poprzedzający miesiąc złoŻenia wniosku w rozumieniu pľzepisów
o świadczeniach ľodzinnych.

Ż. Wysokość dofinansowania do likwidacji baľieľ w komunikowaniu się
wynosiła do 600Á kosztów zadania.

3. Wysokośi dofinansowania do spľzętu ľehabilitacyjnego wynosiła do

i technicznych

40% kosztów
spľZętu.

4. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty oľtopedyczne i śľodki
pomocnicze ze środków Państwowego Flrnduszrr Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
dla osób doľosłych oľaz dzieci í młodzieŻy niepełnospľawnej wynosiła do 40%o sumy
kwoty limitu ustalonego przez ministľa właściwego do spľaw zdľowia oľaz wymaganego
udziału własnego osoby niepełnospľawnej w zakupie tych śľodków, jeżeli cena zakupu
jest wyższa niż ustalony 1imit.
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Podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w spľawie wysokości doÍjnansowanía ze Śľodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt
ľehabilitacyjny, pľzedmioty oľtopedyczne i środki pomocnicze, w związku z indywidualnymi
potľzebami osób niepełnosprawnych w ľoku 2019 umoŻliwiło udzielenie pomocy większej
ilości osób niepełnospľawnych ubiegających się o dofinansowanie.

Kieľownik Zespołu Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centrum Pornocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska
pľzedstawiła Członkom Komisji Infoľmac'ję dotyczqcq wydcltkov,clnia środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprau,nych na rehabilitację społecznq v, 20]9 roku -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedłoŻył Członkom Komisji Sprawozdanie rzeczowo -

.finansowe samorzqdu powiatowego o zadaniach zľeąlizowanych ze środków PFRON w olĺresie
20]9 roku - w brzmieniu stanowiącynr załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

odnośnie kontľoli i weryfikacji ilw spľawozdań ze strony podmiotu dotującego Skaľbnik
Powiatu poinfoľmował, Że ostatnia kontľola pľZepľowadzona pÍZeZ Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych miała miejsce w 20l8 roku' Podmioty dotowane pÍZęz
Powiat również poddawane są kontľoli. Każdego roku pľzepľowadzane są kontľole
w Waľsztatach Teľapii Zajęciowej' W wyniku czynności kontľolnych Warsztat Teľapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim musiał dokonać zwrotu śľodków za Ż0l8 ľok w kwocie
17 288,27 zł, któľe zostaĘ wydatkowane niezgodnie zprzeznaczeniem.

Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak pľzedstawił infoľmację nt. procentowego podziału
śľodków naposzczególne zadaniazzakresu ľehabilitacji społecznej osób niepełnospľawnych
w 2019 roku:

dofinansowanie kosztów działania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej - 82,7Yo,

doťtnansowanie zaopatruenia w sprzęt rehabilitacyjny - 7,3oÁ,

doťlnansowanie likwidacji baľier aľchitektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych - 5,8Yo,

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 4,2o/o.

Skarbnik Powiatu dodał, Że zadania z zakresu rehabilitacji społecznej merytoľycznie realizuje
Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju, zadania z zakresu ľehabilitacji
zawodowej - Powiatowy Urząd Pľacy w Busku - Zdroju, natomiast ewidencja księgowa
zawieľanych umów i wydatkowanych Środków pľowadzona jest na wyodľębnionych
rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym.

Dodatkową ścieżką finansowania wsparcia kierowanego bezpośrednio dla osób
z niepełnospľawnościami jest realizowany od 20l2 roku pľogram Rady Nadzorczej PFRON
,,Aktywny Samoľząd''.

Wicestaľosta Buski poinfoľmował o pocĺjęciu przez Zaľząd Powiatu uchwały w sprawie
ogłoszenia konkuľsu na stanowisko clyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju oraz Zapoznał ze składem osobowym Komisji Konkuľsowej.

Pľzedstawione infoľmacje zostały przyjęte przez Członków Komisji.
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Ad.6
W spľclwclch róznych nie zgłoszono żadnych wnioskĺjw.

Ad.7
Po \Ą/yczel'paniu poľzącĺku obľacl l)ľzewodniczący Konrisji Rewizyjnej Kľz1,sztof Wojtaś
podziękował zebľanynr zaptzybycie i o goclz. l405 zaľnknął posiedzenie Kolnisji'

Poĺlpisy:

\
5. Luclomiľ Leszczyński - .................... ą....\ :...:..

\
\

2. Przewoĺlniczący Raĺly l'owiatu ....... |l' l........v11,.lrJ
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Pľotoktil spoľząclziła
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