
Protokół Nr 30/2019
                         z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

             przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry odbytego 21 marca 2019r. 
        w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.         
2.Analiza wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji w 2019
roku.
3.Głosowanie nad projektem podziału środków z PFRON.
4. Wydanie opinii w sprawie przyznania maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON 
do zakupu obuwia ortopedycznego.

Ad 1. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie,  powitał jego uczestników. Następnie Członkowie
Rady jednogłośnie zaakceptowali protokół z 25 lutego 2019r. 

Ad 2. Pani Sylwia Myślicka przedstawiła Radzie „Rejestr wniosków o dofinansowanie sportu, kultury,
turystyki  i  rekreacji  ze  środków  PFRON  w  2019r.”  (rejestr  wniosków  stanowi  złącznik  nr  1  do
protokołu). Do MOPS wpłynęło 28 wniosków. Kwota wnioskowana wyniosła 116.510,00 zł.  Wnioski
złożyło 12 wnioskodawców (organizacji pozarządowych) a całkowity koszt imprez to 203.206,00 zł.
Kwota do rozdysponowania to 50.000,00 zł.  Po analizie poszczególnych działań zaproponowanych
przez organizacje pozarządowe, Członkowie Rady rekomendowali do dofinansowania 17 wniosków. 

Pani  Sylwia  Myślicka  poinformowała  o  planowanym  spotkaniu  z  przedstawicielami  organizacji
pozarządowych,  na  którym  poruszone  będą  m.in.  kwes e  możliwości  elektronicznego  składania
wniosków oraz stosowania przy ich rozliczaniu następujących kryteriów:

 w  jakim  zakresie  uczestnicy  poszczególnych  projektów  są  osobami  z  orzeczoną
niepełnosprawnością, 

 w jakim zakresie uczestnicy poszczególnych projektów są mieszkańcami Jeleniej Góry,
 czy  wnioskodawca  dokonał  wyboru  najkorzystniejszego  wariantu  cenowego  usługi  (np.

ubezpieczenia, transportu) przy planowaniu i realizacji projektu.

Ad  3.  Odbyło  się  głosowanie  -  Rada  jednogłośnie  przyjęła  opracowany  podział  środków  PFRON
w ramach dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji w 2019 roku. 

Ad  4.  Pani  Sylwia  Myślicka  przedstawiła  uczestnikom  posiedzenia  wniosek  o  przyznanie
maksymalnego  dofinansowania  środków  PFRON  do  zakupu  obuwia  ortopedycznego.  Członkowie
Rady, w głosowaniu pięcioma głosami „za” - wydali opinię pozytywną (załącznik nr 2 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:   Przewodniczący Rady:
Joanna Skoczeń      Bogusław Gałka                     


