Sprawozdanie
z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w roku 2017

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 2016r., poz.
2046), 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

2017

r.

Rada

zmieniła

skład

osobowy.

Prezydent

Miasta

zarządzeniem

nr 0050.979.2017.VII z dnia 11 kwietnia 2017 r. odwołał ze składu Powiatowej, Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Panią Zofię Opacką. W wyniku ogłoszonego naboru
uzupełniającego, zgłoszono trzech kandydatów, spośród których Prezydent Miasta Jeleniej
Góry powołał na członka Rady Panią Zofię Antoszewską – przedstawicielkę jeleniogórskiego
koła

Polskiego

Związku

Emerytów,

Rencistów

i

Inwalidów

(zarządzenie

nr 0050.1014.2017.VII z dnia 11 maja 2017r.).
Od dnia 11 maja 2017 r. Rada działała w składzie:
Bogusław Gałka – Przewodniczący
Teresa Adamowicz – Wiceprzewodnicząca
Andrzej Wójcik – Członek Rady
Grażyna Pawlukiewicz Rehlis – Członek Rady
Zofia Antoszewska – Członek Rady
W 2017 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, w następujących terminach: 21 marca, 11 kwietnia, 19 maja,
21 czerwca, 1 września, 18 września, 24 października,

14 listopada i 15 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 Jeleniej Góry.
Rada, w okresie sprawozdawczym, tj. w 2017 r., prowadziła działania o charakterze
inicjatywnym, doradczym oraz konsultacyjnym.

Zakres działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w 2017 r.
Lp. Data posiedzenia

Przedmiot sprawy

Nr
protokołu

1.

21 marca 2017

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady w roku 2016
- wydanie opinii ws. wykazu zadań przeznaczonych do
realizacji ze środków PFRON w 2017r.
- połączone posiedzenie Rad ds. Osób Niepełnosprawnych
(działających przy Prezydencie Jeleniej Góry i Staroście
Jeleniogórskim)

10/2017

2.

11 kwietnia 2017

- wydanie opinii co do wyboru wniosków z zakresu sportu,
kultury, turystyki i rekreacji, które w 2017r. będą
dofinansowane ze środków PFRON

11/2017

3.

19 maja 2017

- podziękowanie Pani Zofii Opackiej za zaangażowanie w
pracę Rady,
- zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie
internetowej jeleniogórskiego Koła Polskiego Związku
Niewidomych dotyczącą braku dofinansowania wycieczki
do Zakopanego „na skutek decyzji” Rady – wyrażenie
dezaprobaty dla zamieszczania nieprawdziwych informacji,
wniosek o sprostowanie
- inicjatywa reaktywowania konkursu „Jeleniogórzanin bez
barier”
- propozycja promowania pracy wolontariackiej
w Jeleniej Górze przez zorganizowanie konkursu
„Wolontariusz roku”
- organizacja grudniowej Konferencji z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
- połączone posiedzenie Rad ds. Osób Niepełnosprawnych
(działających przy Prezydencie Jeleniej Góry i Staroście
Jeleniogórskim)

12/2017

4.

21 czerwca 2017

- rozpoczęcie prac nad organizacją konkursów
„Jeleniogórzanin bez barier” oraz „Wolontariusz roku” wstępne prace nad regulaminami
- uzgodnienie ostatecznej treści pisma z żądaniem
sprostowania informacji na stronie internetowej Polskiego
Związku Niewidomych
- przekazanie przez Panią Sylwię Myślicką ankiet
dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez
jeleniogórskich przedsiębiorców

13/2017

5.

1 września 2017

- zaopiniowanie projektu „Wykazu zadań, na które
przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2017r.”
w związku ze zmniejszeniem wysokości środków
przyznanych na rok bieżący
- kwestia realizacji obowiązku przemalowania miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych na obszarze
Miasta Jelenia Góra

14/2017

6.

18 września 2017

- opracowanie ostatecznej treści regulaminów
konkursowych („Jeleniogórzanin bez barier” oraz
„Wolontariusz roku” )
- połączone posiedzenie Rad ds. Osób Niepełnosprawnych
( działających przy Prezydencie Jeleniej Góry i Staroście
Jeleniogórskim)

15/2017

7.

24 października
2017

- organizacja grudniowej Konferencji „Niepełnosprawny
pełnoprawny – dysfunkcje intelektualne i choroby
psychiczne”
- ustalenie składu Komisji w konkursie „Wolontariusz roku”

16/2017

8.

14 listopada 2017 - wybór laureata konkursu „Jeleniogórzanin bez barier”

17/2017

9.

15 grudnia 2017

18/2017

- zaopiniowanie projektu „Wykazu zadań, na które
przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2017r.”

Sprawozdanie sporządziła:

Sprawozdanie przyjął:

Joanna Skoczeń

Przewodniczący Rady
Bogusław Gałka

