
Protokół Nr 14/2017                         z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych              przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 01 września 2017r.         w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca – Teresa Adamowicz                                        Członkowie – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Andrzej Wójcik, Zofia AntoszewskaKierownik Działu Rehabilitacji MOPS – Sylwia MyślickaPracownik WSSZiOP UM Jelenia Góra – Joanna SkoczeńPorządek posiedzenia:1.Otwarcie posiedzenia.2.Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.           3.Omówienie  projektu  „Wykazu  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  z  PFRON,  w  związku  z ograniczeniem wysokości przyznanych środków w 2017r.”4.Głosowanie nad projektem5.Sprawy różne: zmiana oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Ad.1. Pani Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis  powitała uczestników posiedzenia oraz poinformowała ich,
że spotkanie będzie miało charakter roboczy i dotyczyć będzie głównie zmian w rozdysponowaniu
środków z  PFRON.  Kwestie  dotyczące konkursów „Jeleniogórzanin  bez barier”  oraz  „Wolontariusz
roku” będą tematem drugiego posiedzenia Rady, planowanego na wrzesień 2017r.
Ad.2. Prowadząca poprosiła o odczytanie Protokołu z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2017r. Protokół,
odczytany przez Joannę Skoczeń, został następnie jednogłośnie przyjęty przez Radę.
Ad.3. Pani Sylwia Myślicka, Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS poinformowała Członków Rady, że
zgodnie z pismem DF.WRO.330.2017.w z dnia 18 lipca 2017 r. p.o. Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych skierowanym do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
zmniejszono o kwotę 26.917,00 zł  wysokość środków przyznanych na 2017 rok, przypadających na
realizację  zadań  określonych  w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.  Po  zmianie  środki  finansowe  dla  Miasta
Jeleniej Góry na 2017 rok, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynoszą 1 831
695,00 zł.  Nowy „Wykaz zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2017r.”
przedstawiony Członkom Rady stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.4. Odbyło się głosowanie nad projektem. Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie – czterema
głosami za przyjęciem zaproponowanych zmian. Jednocześnie Rada negatywnie oceniła ograniczenie
środków przez PFRON.
Ad.5. Podczas posiedzenia,Pan Andrzej Wójcik, poruszył kwestię realizacji obowiązku przemalowanianawierzchni miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się na obszarze naszegoMiasta,  na  barwę  niebieską.  Rada  zobowiązała  Joannę  Skoczeń  do  przekazania  na  następnymposiedzeniu Rady, informacji na temat zaawansowania prac w tym zakresie.      Następne posiedzenie zaplanowano na drugą połowę września br.  
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:   z up. Grażyna Pawlukiewicz-RehlisPracownik WSSZiOP UM                                                                                                                     Joanna Skoczeń      


