Protokół Nr 19/2018
z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 22 lutego 2018r.
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Rady – Bogusław Gałka
Członkowie – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Teresa Adamowicz, Andrzej Wójcik
Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS – Sylwia Myślicka
Pracownik WSSZiOP UM Jelenia Góra – Joanna Skoczeń
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołów nr 16, 17 i 18.
2.Przekazanie korespondencji kierowanej do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
3.Zapoznanie się z wynikami głosowania przeprowadzonego w ramach tegorocznej edycji
„Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018”
4.Propozycja zakupu przewodnika „Polska bez barier” oraz przewodnika „Zabytki Dolnego Śląska”
przedstawione dźwiękiem i dotykiem przeznaczonego dla turysty z dysfunkcją wzroku.
5.Zaopiniowanie wniosków przedstawionych przez Panią Sylwię Myślicką.
6.Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady.
Ad 1. Pan Bogusław Gałka otworzył posiedzenie i powitał jego uczestników. Następnie Członkowie
Rady zapoznali się z treścią protokołów z posiedzeń w dniach 24.X.2017r.; 14.XI.2017r. oraz 15.XII
2017r. Rada jednogłośnie zaakceptowała protokoły.
Ad 2. Rada zapoznała się z treścią anonimowego pisma dotyczącego działalności Polskiego Związku
Niewidomych. Ze względu na to, że pismo nie zostało podpisane – Rada nie ustosunkuje się do jego
treści.
Ad 3. Joanna Skoczeń przekazała Przewodniczącemu Rady pismo informujące o wynikach głosowania
przeprowadzonego w ramach tegorocznej edycji JBO 2018. Przewodniczący odczytał informację, które
z projektów będą realizowane w bieżącym roku. Członkowie Rady przyjęli wyniki głosowania do
wiadomości.
Ad 4. Członkowie Rady zaakceptowali pomysł zakupu przez Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia
i Organizacji Pozarządowych UM kilku egzemplarzy, zaprezentowanych przez Joannę Skoczeń
publikacji: przewodnika „Polska bez barier” (500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych) oraz
przewodnika „Zabytki Dolnego Śląska” przedstawione dźwiękiem i dotykiem przeznaczonego dla
turysty z dysfunkcją wzroku. Przewodniki mają być dostępne dla mieszkańców m.in. w czytelni
Książnicy Karkonoskiej
Ad 5. Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS Pani Sylwia Myślicka przedstawiła Radzie treść dwóch
wniosków wymagających wydania opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:
Wniosek 1.
W związku z ogłoszeniem przez PFRON naboru wniosków w ramach programu celowego pn. "Program
wyrównywania różnic między regionami", do tutejszego Działu Rehabilitacji MOPS wpłynął wniosek
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze o dofinansowanie zakupu 2 busów,
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w celu dowozu niepełnosprawnych dzieci

i młodzieży do placówek oświaty. Jednym z obligatoryjnych załączników do przedmiotowego wniosku
jest opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek 2.
Do MOPS Dział Rehabilitacji wpłynął wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, tj. 2 protez podudzia. Koszt tych protez to kwota 18.000 zł. Zgodnie
z obowiązującymi Kryteriami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON mieszkańcom gminy
Jelenia Góra, zaopiniowanymi pozytywnie przez Radę, Dział Rehabilitacji może przyznać kwotę 4.500
zł. Wnioskodawca złożył prośbę o przyznanie max dofinansowania (tj. 9.000 zł) uzasadniając swój
wniosek trudną sytuacją materialną i zdrowotną swojej rodziny. Dział Rehabilitacji MOPS zwraca się
do Rady o opinię w sprawie przyznania zwiększonego dofinansowania.
Odbyło się głosowanie - obydwa wnioski jednogłośnie uzyskały pozytywną opinię Rady.
Ad 6. Termin następnego posiedzenia Rady wyznaczono na 06 marca 2018 r. - na tym posiedzenie
zakończono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Pracownik WSSZiOP UM
Joanna Skoczeń

Przewodniczący Rady:
Bogusław Gałka

