
Protokół z posiedzenia  

Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego 

odbytego w  dniu 21 lutego 2014r. 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Pani Przewodnicząca  – dr Małgorzata Wróblewska otworzyła posiedzenie Rady – przywitała 

zebranych i przedstawiła plan posiedzenia: 

1) Zaopiniowanie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej podziału 

środków PFRON na zadania samorządu Województwa Opolskiego w 2014r.; 

2) Opracowanie rekomendacji dla Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zlecania 

zadań ze środków PFRON dla organizacji pozarządowych. 

3) Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Pani Tatiana Filipkowska poinformowała członków Rady o wysokości środków PFRON, 

które samorząd otrzymał w 2014r. na realizację zadań przypisanych do kompetencji 

samorządu województwa na mocy ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Pani 

Filipkowska przedstawiła projekt Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału 

środków PFRON ( projekt w załączeniu). Wyjaśniła, że wysokość środków przeznaczonych 

na działalność ZAZ-u jest określona w przepisach prawa, wysokość środków na roboty 

budowlane wynika ze złożonych wniosków ( DPS w Zawadzkiem oraz Stowarzyszenia 

Siedlisko w Zawadzkiem), pozostała kwota zostaje na zadana zlecane dla organizacji 

pozarządowych. 

W głosowaniu za projektem uchwały 4 członków Rady było za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu. Pani Niedźwiedź wstrzymała się od głosu. 

 

Ad.2 Członkowie Rady z uwagi na wysokość środków przeznaczonych na zadania zlecane 

organizacjom pozarządowym postanowili opracować rekomendacje dla Zarządu 

Województwa w sprawie wspierania tego zadania. Rekomendacje zostały jednomyślnie 

przyjęte przez członków Rady. ( Rekomendacje wraz z Zasadami wspierania realizacji zadań 

 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych 

organizacjom pozarządowym przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON 

stanowią załącznik do niniejszej Uchwały). 

Ponadto członkowie Rady poprosili, aby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

opracował zestawienie obejmujące rezultaty osiągnięte dzięki projektom realizowanym  

w ubiegłym roku w podziale na poszczególne rodzaje zrealizowanych zadań. Opracowanie 

takie umożliwi członkom Rady wypracowanie optymalnych zasad wspierania zadań, 

uwzględniających potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców. 

 

Ad.3 Pani Tatiana Filipkowska poinformowała członków Rady, że w chwili obecnej 

prowadzony jest nabór wniosków w programie Wyrównywania Różnic między Regionami II 

w obszarze A. Poprosiła, aby w następnym planie posiedzenia uwzględnić opinię Rady  

dot. złożonych projektów w programie. 

Na tym posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą Rady. 

 

 

Protokołowała: Joanna Niedźwiedź 

 


