Sprawozdanie
z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w roku 2018

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.345.2015.VII z dnia 23 września 2015 r. Podstawę
prawną działania Rady stanowi art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz.
511 t.j.), zadania Rady określa art. 44b ust. 2 ww. ustawy oraz Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz
trybu

działania

wojewódzkich,

powiatowych

społecznych rad

do

spraw

osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., nr 62, poz. 560).
W 2018 r. Rada działała w składzie:
Pan Bogusław Gałka – Przewodniczący,
Pani Teresa Adamowicz – Wiceprzewodnicząca,
Pani Grażyna Pawlukiewicz Rehlis – Sekretarz,
Pan Andrzej Wójcik – Członek Rady,
Pani Zofia Antoszewska – Członek Rady.
W 2018 r. odbyło się osiem posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, w następujących terminach: 6 marca, 24 maja, 29 maja, 12 lipca,
5 września, 26 września, 21 listopada i 6 grudnia. Ze wszystkich posiedzeń sporządzono
Protokoły, które są opublikowane na stronie internetowej Miasta, w zakładce „Sprawy
społeczne - Dla Niepełnosprawnych”.
W posiedzeniach Rady uczestniczyły również: Pani Sylwia Myślicka - Kierownik Działu
Rehabilitacji MOPS oraz Pani Joanna Skoczeń pracownik Wydziału Spraw Społecznych,
Zdrowia i Organizacji Pozarządowych UM Jelenia Góra.
Rada, w okresie sprawozdawczym, tj. w 2018 r., prowadziła działania o charakterze
inicjatywnym, doradczym oraz konsultacyjnym. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych od kilku lat jest inicjatorem i organizatorem konkursów „Wolontariusz

roku” i „Jeleniogórzanin bez barier”. Członkowie Rady stanowią komisję konkursową
w Konkursie „Jeleniogórzanin bez barier” oraz biorą udział, jako członkowie komisji,
w wyborze „Wolontariusza roku”. Laureaci obydwu konkursów są ogłaszani i nagradzani
na corocznej, grudniowej konferencji, współorganizowanej przez Radę z okazji
Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
Zakres działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w 2018 r.
Lp. Data posiedzenia

Przedmiot sprawy

Nr
protokołu

1.

6 marca 2018

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady w roku 2017,
- wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady na rok 2018,
- zaopiniowanie wykazu zadań, na które przeznacza się
środki z PFRON w 2018 r.

20/2018

2.

24 maja 2018

- zaopiniowanie kryteriów przyznawania dofinansowań ze
środków PFRON mieszkańcom Jeleniej Góry w 2018r.,
- zaopiniowanie przyznania maksymalnego dofinansowania
do wniosku przedstawionego przez Panią Sylwię Myślicką,

21/2018

3.

29 maja 2018

- analiza wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji w 2018 r.,
- głosowanie nad projektem podziału środków z PFRON,

22/2018

4.

12 lipca 2018

- analiza dwóch wniosków o maksymalne dofinansowanie
ze środków PFRON,
- głosowanie nad przyznaniem maksymalnego
dofinansowania,

23/2018

5.

5 września 2018

- zapoznanie się i analiza wykazu zadań, na które
przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2018 r.,
- głosowanie nad projektem podziału środków z PFRON,

24/2018

6.

26 września 2018

- wniosek o przyznanie maksymalnego dofinansowania ze
środków PFRON do zakupu aparatów słuchowych
- głosowanie nad przyznaniem dofinansowania,

25/2018

7.

21 listopada 2018 - rozstrzygnięcie konkursu „Jeleniogórzanin bez barier”,
- wyznaczenie członków Rady, którzy wejdą w skład Komisji
w konkursie „Wolontariusz roku 2018”

26/2018

8.

6 grudnia 2018

27/2018

- zapoznanie się i analiza nowego „Wykazu zadań, na które
przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2018 r.”
- głosowanie nad projektem podziału środków z PFRON.

Sprawozdanie sporządziła:

Sprawozdanie przyjął:

Joanna Skoczeń

Przewodniczący Rady
Bogusław Gałka

