
Powiatowa Społeczna Rada do Sprat osób Niepełnosprawnych w l|ołominie
05-200 ||lołomin ul' Płqdzyńskiego 3

Protokół
z posiedzenia Powiatowej spolecznej Rady ds. osób Niepelnosprawnych

w Wolominie w dniu 29.06,201,8 r.

Posiedzenie Powiatowej Społecznei Rady ds' osób Niepełnosprawnych w Wołominie
odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 loku w starostwie Powiatolłym w wołominię, przy
ul. Prądzyńskiego 3.

W posiedzeniu uczestniczyli człoŃowie Rady wg JisĘ obecności (w za.łączeniu).
1' Przewodniczący Rady. w związku z pismem pana Jacka Zalewskiego

Pżęwodniczącego Społecznej Rady ds' osób Niepełnosprawrrych (pismo w załączeniu)'
poprosił człoŃów Rady o zgłaszanie zagadnień, które polvinny być przedmiotem obrad
Sejmiku osób Niepełnosprarłaych Województwa Mazowieckiego (posiedzenie plarrowarre
jęst l2 Mześnia 2018 r)

Cz.łonkowie Rady, po dyskusji, zaproponowali zgłoszenie następujących zagadnięń:

1' Tmnsport osób niepełnosprawnych w powiecie między gminami.

2. Zdecydowanie zbyt mała ilość Środowiskowych Domów samopomocy t}pu B \r'r' stosunlG
do ilości osób niepełnosprawnych.

3. Att}nvizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościq'

2. Następnie pan Maciej Longosz poinformował, ze zgodnie rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecfnej z25 rra|ca 2003 r w sprarł ie organizacji
olaz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds' osób
niepełnosprawnych. na pierwszym posiedzeniu Rady został wybrany na okes jednego roku
do pełnienia finkcji Przewodniczącego Rady. Właśnie mija rok od wyboru' dlatego
zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego na kolęjny rok.

Członkowie Rady zaproponowali kandydatuę pana Macieja Longosza.
Pan Maciej Longosz w1'raził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie wyboru pana Macieja Longosza na
Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych
w Wołominie. Głosowało 5 osób, 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstzymujących'

Przewodniczącym Społecznej Powiatowej Rady ds. osób Niepełnospra\łnych w wołominię
w głosowaniu j awnym wybrano pana Macieja Longosza.

3. Następnie omówiono temat zb}t małej ilości Środowiskowych Domów
Samopomocy t)pu B na tercnie powiatu wołomińskiego oIM zdecydowano się zredagowaó
wniosek do starcsty o utworfenię takięj placólvki'

Na tvm Dosiedzedę Radv zakończorro'


