
Protokół Nr 18/2017
                         z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

             przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 15 grudnia 2017r. 
        w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W posiedzeniu uczestniczyli: 
Przewodniczący Rady – Bogusław Gałka                                        
Członkowie – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Andrzej Wójcik, Zofia Antoszewska
Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS – Sylwia Myślicka
Pracownik WSSZiOP UM Jelenia Góra – Joanna Skoczeń

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.          
2.Omówienie projektu „Wykazu zadań,  na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON na
2017 rok”.
3.Głosowanie nad projektem

Ad 1. Pan Bogusław Gałka  powitał  uczestników posiedzenia oraz poinformował ich, że spotkanie
zorganizowane  w  formie  telekonferencji,  dotyczyć  będzie  zmian  w  rozdysponowaniu  środków
z PFRON. 

Ad 2. Pani Sylwia Myślicka, Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS, przedstawiła Członkom Rady zmiany
w  planie  zadań  realizowanych  w  ramach  środków finansowych  przyznanych  z  PFRON dla  Miasta
Jeleniej  Góry.  Poinformowała,  że  zmiany  są  wynikiem  końcowych  rozliczeń  zawartych  umów
i  polegają w szczególności na:

 pomniejszeniu o kwotę 470,00 zł limitu środków na finansowanie wydatków na usługi
i  instrumenty  rynku  pracy  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  poszukujących  pracy
niepozostających w zatrudnieniu, zgodnie z pismem z dnia 11.12.2017 r. PUP w Jeleniej
Górze,

 pomniejszeniu o kwotę  121,00 zł  limitu na zadanie dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach  rehabilitacyjnych,  co  wynika
z końcowych rozliczeń,

 pomniejszeniu  o  kwotę  500,00  zł  limitu  na  dofinansowanie  likwidacji  barier
architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i  technicznych,  w  związku
z  indywidualnymi  potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  co  wynika  z  końcowego
rozliczenia umowy,

 pomniejszeniu  o  kwotę  9,00  zł  limitu  na  dofinansowanie  sportu,  kultury,  rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych, co wynika z końcowego rozliczenia umowy,

 pomniejszeniu  o  kwotę  400,00  zł  limitu  na  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt
rehabilitacyjny osób fizycznych, co wynika z końcowego rozliczenia umowy.

Mając  na  uwadze  zapotrzebowanie  wynikające  ze  złożonych  wniosków,  zwiększa  się  o  kwotę
w wysokości  1.500,00 zł limit na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów, w tym na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 



Projekt „Wykazu zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON na 2017r.” stanowi
załącznik do Protokołu.

Ad 3. Odbyło się głosowanie nad projektem. Członkowie Rady zagłosowali jednomyślnie – czterema
głosami za przyjęciem zaproponowanych zmian. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:   Przewodniczący Rady:
Pracownik WSSZiOP UM              Bogusław Gałka                                                      
    Joanna Skoczeń      


