
              Sprawozdanie Powiatowej Społecznej Rady                            

do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry                              

za IV kwartał 2015r. 

               

           Powiatowa Rada Społeczna na lata 2015 – 2018 została powołana przez Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry Marcina Zawiłę. Nominacje członkom Rady obecnej kadencji wręczył 23 października 

2015r. Wiceprezydent Jerzy Łużniak życząc, by podejmowane działania miały na celu poprawę 

sytuacji osób niepełnosprawnych i ułatwiały im pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym                           

i zawodowym.                                    

Na spotkaniu tym nastąpiło też ukonstytuowanie się Rady:          

 Przewodniczący -  Bogusław Gałka      

 Wiceprzewodnicząca – Teresa Adamowicz      

 Sekretarz – Zofia Opacka        

 Członkowie:  Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Eugeniusz Markiewicz.          

 Na posiedzeniu 18.11.2015r. Przewodniczący Rady Bogusław Gałka przedstawił w zarysie plan 

pracy Rady przypominając, że Rada pracuje, zgodnie  z przepisami, nad potrzebami bieżącymi 

zgłaszanymi przez organizacje pozarządowe, instytucje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz osoby prywatne. Rada jednogłośnie ustanowiła, że w tych kwestiach decyzje będą 

podejmowane wspólnie na spotkaniach zwoływanych planowo lub doraźnie.                                

Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis zaproponowała, aby Rada została poinformowana do ilu organizacji 

przez Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych zostaną wysłane 

zawiadomienia o konieczności złożenia rocznego sprawozdania i ile organizacji z tego zadania się 

wywiąże. Zestawienie takie da obraz organizacji aktywnych.                                                                    

Rada jednogłośnie stwierdziła, że w mieście potrzebny jest pełnomocnik do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z odpowiednimi kompetencjami i budżetem.                                                          

Rada wystąpiła z pismem do Prezydenta Miasta o jego powołanie.     

 Na posiedzeniu 07.12.2015r. Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS Sylwia Miślicka 

przedstawiła zmiany planu zadań, na realizację których  w 2015r. zostały  przekazane środki przez 

PFRON.  Po zapoznaniu się z zaistniałymi zmianami Rada jednogłośnie poparła propozycję Kierownik 

Sylwii Myślickiej i nie wykorzystana kwota przeznaczona została na dofinansowanie zrealizowanych 

zadań  II działu pkt. 4 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.                                                                

Rada współuczestniczyła w  organizacji V Konferencji „Niepełnosprawny pełnoprawny na rynku 

pracy”, która odbyła się 03.12.2015r. w Teatrze Zdrojowym.  Uczestnicy konferencji bezpośrednio       

i telefonicznie dziękowali organizatorom, wskazując jednocześnie na potrzebę organizowania takich 

spotkań w celu integracji społecznej, jak i pokonywania barier w komunikacji międzyludzkiej.                                         

Sporządzane protokóły z posiedzeń zawierają szczegółowy opis zagadnień, którymi zajmowała się 

Rada.   

 

     Sekretarz         Przewodniczący                   

  Zofia Opacka         Bogusław Gałka 


