
Sprawozdanie 

   z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w roku 2020

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem

Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry  nr  0050.319.2019.VIII  z  dnia  4  października  2019  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 2020r., poz. 426), 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 2020 r. Rada działała w składzie:

Pan Bogusław Gałka – Przewodniczący,

Pan Tomasz Możdżeń – Wiceprzewodniczący,

Pani Teresa Adamowicz – Sekretarz Rady

Pani Grażyna Pawlukiewicz - Rehlis – Członek Rady, 

Pani Lucyna Musiał - Jabłońska – Członek Rady.

W  2020  r.  odbyło  się  11  posiedzeń  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób

Niepełnosprawnych w następujących terminach: 6 lutego, 20 kwietnia, 13 maja, 26 maja,

9 czerwca, 8 lipca, 27 sierpnia, 16 września, 23 września, 2 października oraz 13 listopada.

Część z posiedzeń, z uwagi na stan epidemii COVID-19, odbyła się w trybie on-line.

Ze wszystkich posiedzeń oraz przeprowadzonych głosowań sporządzono Protokoły, które

są  opublikowane  na  stronie  internetowej  Miasta,  w  zakładce  „Sprawy społeczne  -  Dla

Niepełnosprawnych”. 

Coroczna,  grudniowa Konferencja  organizowana  z  okazji  Międzynarodowego Dnia  Osób

Niepełnosprawnych  nie  odbyła  się  ze  względu  na  obowiązujące  obostrzenia  sanitarne

związane z pandemią COVID-19. 



Zakres działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Jeleniej Góry w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

Lp. Data posiedzenia Temat spotkania Nr
protokołu

1. 6.02.2020 - zaopiniowanie wniosku o maksymalne dofinansowanie do
zakupu wózka inwalidzkiego, ortezy i poduszki 
przeciwodleżynowej, ze środków PFRON,

5/2020

2. 20.04.2020 - wydanie opinii w sprawie projektu „Wykazu zadań, na 
które przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 
2020 r.”,

6/2020

3. 13.05.2020 - wydanie opinii na temat projektu „Kryteriów 
przyznawania dofinansowań ze środków PFRON 
mieszkańcom Jeleniej Góry na 2020r.”,

7/2020

4. 26.05.2020 - omówienie zadań, na które przeznacza się środki z 
budżetu Miasta Jelenia Góra w zakresie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych,

8/2020

5. 9.06.2020 - zaopiniowanie planu wykonania kompleksowej diagnozy 
sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych w Jeleniej 
Górze,

9/2020

6. 8.07.2020 - opracowanie zasad podziału środków PFRON w ramach 
dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji w roku
2020,

10/2020

7. 27.08.2020 - zaopiniowanie wniosku o maksymalne dofinansowanie ze
środków PFRON,  do zakupu wózka inwalidzkiego,

11/2020

8. 16.09.2020 - zaopiniowanie  wniosków o maksymalne dofinansowanie 
ze środków PFRON, do zakupu wózka inwalidzkiego oraz 
protezy uda,

12/2020

9. 23.09.2020 - opracowanie nowego regulaminu konkursu 
„Wolontariusz Roku”,

13/2020

10. 2.10.2020 - organizacja Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osoby Niepełnosprawnej,

14/2020

11. 13.11.2020 - wydanie opinii na temat zmian do „Wykazu zadań na 
które przeznacza się środki przekazane przez PFRON na rok
2020” oraz zmian do „Kryteriów przyznawania 
dofinansowań ze środków PFRON mieszkańcom gminy 
Jelenia Góra na 2020 r.”

15/2020

Sprawozdanie sporządziła: Sprawozdanie przyjął:

Joanna Skoczeń Bogusław Gałka


