
                                                           Protokół Nr 2/2015 

z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 

Miasta Jeleniej Góry odbytego dnia 18.11.2015r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady: 

Przewodniczący – Bogusław Gałka                                                                                     

Wiceprzewodnicząca – Teresa Adamowicz                                                                                           

Sekretarz – Zofia Opacka                       

Członek – Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis                      

Członek – Eugeniusz Markiewicz              

oraz               

Sylwia Myślicka – kierownik Działu Rehabilitacji MOPS                     

Lucyna Kornobys – Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta                

 

Porządek posiedzenia:                                          

1.Powitanie.                                                                           

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.                                                      

3. Opracowanie planu pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób   

Niepełnosprawnych na lata 2015-18.                                                                         

4. Sprawy różne.         

   

Ad.1 Obecnych powitał Przewodniczący Rady Bogusław Gałka życząc,  w rozpoczynającej się 

kadencji, owocnej pracy i zgodnej współpracy, gdyż jako przedstawiciele poszczególnych 

organizacji pożytku publicznego, jesteśmy przede wszystkim rzecznikami osób 

niepełnosprawnych, a podejmowane inicjatywy mają ułatwić  tym osobom pełnoprawne 

uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.    

Ad. 2 Protokół Nr 1 z posiedzenia Rady odbytego 23.10.2015r. odczytał Przewodniczący 

Bogusław Gałka. Protokół został przyjęty jednogłośnie.     

Ad. 3 Przewodniczący Rady przedstawiając w zarysie plan pracy Rady na lata 2015-18 

przypomniał, że rada pracuje, zgodnie z przepisami, nad potrzebami bieżącymi zgłaszanymi przez 

organizacje pozarządowe, instytucje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby 

prywatne. Zaproponował więc, aby decyzje  w tych kwestiach były podejmowane wspólnie na 

spotkaniach zwoływanych planowo lub doraźnie.  Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie. 

Lucyna Kornobys poinformowała, że Urząd Miasta jest pośrednikiem w przekazywaniu pism  

na linii: instytucje, organizacje, osoby niepełnosprawne a Rada Społeczna, ale nie posiada 

możliwości dokonania weryfikacji organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych  

i wykorzystania ich potencjału w konkretnym działaniu jak również zapobieganiu temu,  



aby w wyniku podziału nie powstawały organizacje nowe – problem ten poruszył 

Przewodniczący Rady. Natomiast Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis  zaproponowała, aby Rada została 

poinformowana do ilu organizacji zostanie wysłana informacja o konieczności złożenia 

sprawozdania za 2015r. i ile organizacji z tego zadania się wywiąże. Zestawienie takie da obraz 

organizacji aktywnych. Przewodniczący w planie pracy zaproponował umieszczenie rozpoczęcia 

akcji promowania pracodawców osób niepełnosprawnych i osób pomagających 

niepełnosprawnym, co byłoby dla nich ogromnym wyróżnieniem jak i bodźcem w pozyskiwaniu 

nowych. Rada byłaby inicjatorem takiego konkursu. Ważnym byłoby też oznakowanie 

odpowiednim piktogramem miejsc (kawiarnia, sklep, przychodnia, filharmonia, teatr) 

przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Plan pracy Rady na lata 2015-18 w załączeniu.  

Ad.4 Lucyna Kornobys zaproponowała, aby czas zgłaszania kandydatów do konkursu 

„Jeleniogórzanin bez barier” został wydłużony.  Rada zapozna się z regulaminem i podejmie 

decyzję. Rada jednogłośnie stwierdziła, że w mieście potrzebny jest PEŁNOMOCNIK ds. Osób 

Niepełnosprawnych z odpowiednimi kompetencjami i budżetem, który obejmie patronat nad 

realizacją kampanii na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.  Rada wystąpi z pismem do 

Prezydenta Miasta o powołanie takiego Pełnomocnika.                                      

 

 

Sekretarz        Przewodniczący                    

Zofia Opacka        Bogusław Gałka 

 


