
Protokół 

z posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego 

odbytego w dniu 30 kwietnia 2014r. 

 

Obecni na posiedzeniu wg. załączonej listy obecności. 

 

Plan posiedzenia: 

1 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku na dofinansowanie ze środków 

PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla szpitali w ramach Programu Wyrównywanie 

Różnic Między Regionami II –  pani Tatiana Filipkowska; 

2 przedstawienie możliwości wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach RPO 

WO 2014 – 2020 - spotkanie z panią Agnieszką Okupniak: Zastępcą Dyrektora 

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, 

3 sprawy różne. 

 

Posiedzenie Otworzyła Przewodnicząca Rady pani dr Małgorzata Wróblewska. 

Poinformowała o planie posiedzenia. Żaden z członków Rady nie wniósł uwag do planu posiedzenia. 

W odniesieniu do poprzedniego posiedzenia Rady, głos zabrała pani Niedźwiedź, informując  

o zasadach podziału środków na funkcjonowanie  ZAZ ( nie mogą przekroczyć 50% środków 

przekazywanych wg algorytmu jednostce samorządu. Sytuacja taka występuje w dwóch 

województwach – opolskim i zachodniopomorskim). O sytuacji tej Pani Filipkowska nie 

poinformowała członków Rady podczas opiniowania Uchwały dotyczącej podziału środków PFRON 

na zadania realizowane przez samorząd województwa opolskiego w 2014r.  

Następnie przystąpiono do realizacji planu posiedzenia.  

1) Pani Filipkowska wymieniła jednostki aplikujące w Obszarze A programu Wyrównywania 

Różnic między Regionami II, poinformowała  na jaką kwotę zostały złożone wnioski. 

Wyjaśniła członkom Rady na jakich zasadach rozpatrywane są wnioski. Członkowie Rady 

mając na uwadze  ważną rolę dostępności osób niepełnosprawnych do sprzętu 

rehabilitacyjnego w procesie kompensacji skutków niepełnosprawności oraz jak ważną rolę  

w rehabilitacji osób  niepełnosprawnych odgrywa doposażenie placówek zdrowotnych  

w sprzęt rehabilitacyjny,  pozytywnie zaopiniowali możliwość doposażenia jednostek, które 

aplikują w programie w roku 2014r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Od głosu wstrzymała 

się pani Niedźwiedź; 

2) Następnie Pani Agnieszka Okupniak   z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych UMWO przedstawiła członkom Rady prezentację nt. „Możliwości 

podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu 



Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”. Prezentacja została przekazana 

w formie elektronicznej wszystkim członkom Rady. 

Członkowie Rady poprosili Panią Dyrektor o włączenie do procesu oceny wniosków, 

kryterium dostępności –uwzględnienie  zasad projektowania uniwersalnego; 

3) W sprawach różnych – pani Przewodnicząca wraz z Sekretarzem Rady poinformowały 

członków Rady o odpowiedzi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO.  

Przedstawiły projekt odpowiedzi, który został przesłany członkom Rady do konsultacji. Pani 

Przewodnicząca poprosiła o przesłanie uwag do projektu pisma do dnia 05 maja br. Przesłane 

uwagi zostaną włączone do treści pisma, a w przypadku ich braku pismo zostanie przekazane 

Panu Marszałkowi wg przedstawionego Radzie projektu. 

Pani Niedźwiedź poinformowała członków Rady o  programie  AKTYWNY SAMORZĄD 

oraz organizowanym III Forum Naukowo-Edukacyjnym Opolszczyzna Przyjazna Osobom 

Niepełnosprawnym, które odbędzie się pod hasłem Projektowanie uniwersalne – Aktywny 

Samorząd – Aktywni Niepełnosprawni  w dniu   26 maja na Politechnice Opolskiej ( Wydział 

Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii godz. 11 
00

). Zaprosiła Radę do czynnego uczestnictwa 

w Forum. 

Posiedzenie zakończyła pani Przewodnicząca dziękując członkom Rady za udział. 

 

Protokołowała: Joanna Niedźwiedź 

 

 

 

 

 


