
 
 

Opole, dnia 19 grudnia 2014 r.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH 

ZA 2014 ROK 

 

W roku 2014 odbyły się cztery posiedzenia zwyczajne Wojewódzkiej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych oraz jedno posiedzenie Prezydium Rady.  

 

Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 21 lutego 2014r. i zostało poświęcone 

projektowi uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zadań                

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu                    

w 2014 roku dla Województwa Opolskiego. Prezentacji projektu ww. uchwały dokonała 

pani Tatiana Filipkowska z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Po 

skonsultowaniu projektu, podjęto głosowanie nad projektem uchwały, w którym czterech 

członków Rady było za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Zarekomendowano zatem 

ww. dokument Marszałkowi Województwa Opolskiego.  

Podczas tego zebrania członkowie Rady z uwagi na wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na zadania zlecane organizacjom pozarządowym postanowili 

opracować Rekomendacje dla Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie organizacji 

otwartych konkursów ofert, zlecanych  przez Samorząd Województwa Opolskiego, ze 

środków PFRON organizacjom pozarządowym. Rekomendacje zostały jednomyślnie 

przyjęte przez członków Rady. Ponadto, członkowie Rady wyrazili zgodę na pismo do 



Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – Adama Różyckiego,               

z prośbą o przygotowanie zestawienia obejmującego rezultaty osiągnięte dzięki 

projektom realizowanym w ubiegłym roku w podziale na poszczególne rodzaje 

zrealizowanych zadań.  

 

Posiedzenie Prezydium odbyło się w dniu 4 kwietnia 2014 r. i poświecone zostało 

pismu z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej stanowiącego odpowiedź na 

Rekomendacje Rady w sprawie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. Pani 

przewodnicząca, dr Małgorzata Wróblewska, przedstawiła koncepcję strony internetowej 

Rady, która zostanie zaprezentowana członkom Rady na posiedzeniu w tym roku.  

 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 30 kwietnia 2014 r. podporządkowane było 

projektowi uchwały na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla szpitali w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami II. Po skonsultowaniu projektu, podjęto głosowanie nad projektem uchwały, 

członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali możliwość doposażenia jednostek, które 

aplikują w programie w 2014 roku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  

Następnie, pani Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji 

Programów Operacyjnych UMWO przedstawiła prezentację pn. Możliwości 

podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.. Członkowie 

Rady poprosili panią Dyrektor o włączenie do procesu oceny wniosków, kryterium 

dostępności, tj. uwzględnienie zasad projektowania uniwersalnego. 

Podczas tego zebrania członkom Rady również przedstawiona została odpowiedź            

z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO z dnia 31 marca 2014 r. wraz                      

z projektem odpowiedzi Rady. 

Na zakończenie pani sekretarz, Joanna Niedźwiedź, poinformowała członków Rady           

o organizowanych w dniu 26 maja 2014 roku III Forum Naukowo - Edukacyjnym pn.: 

Projektowanie uniwersalne- Aktywny samorząd - Aktywni Niepełnosprawni, pod 

patronatem Rady. Wśród prelegentów będą przedstawiciele: Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji Korfantów, Politechniki Opolskiej oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe 

Możliwości”. Uroczystego otwarcia dokona JM Rektor: prof. dr hab. inż. Marek 

Tukiendorf, a podsumowania pani poseł Janina Okrągły  



 

Trzecie zebranie miało miejsce w dniu 26 września 2014 r. podczas którego pani 

Aleksandra Zwarycz, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania                           

o Niepełnosprawności przedstawiła prezentacja pn.: Zasady ubiegania się o wydanie 

karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim w związku ze 

zmianą przepisów w tym zakresie.  

Na tym posiedzeniu pani Agnieszka Janowska, główny specjalista ds. rehabilitacji 

społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Opolu przedstawiła prezentację pn.: Informacja na temat realizacji w latach 

2013-2014 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Opolskiego zgodnie z Wojewódzkim 

Programem Pomocy i integracji Społecznej na lata 2010 -2015. Członkowie Rady zgłosili 

kilka pytań dotyczących ww. prezentacji, które w formie pisemnej zostały skierowane do 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu – Adama Różyckiego,              

z prośbą o udzielenie odpowiedzi. 

W zakończeniu tego zebrania pani przewodnicząca Rady, dr Małgorzata Wróblewska 

poruszyła kwestię nieobecności niektórych członków na posiedzeniach Rady. 

  

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 r. i zgodnie z przyjętym planem 

posiedzenia poświęcone było sprawozdaniu z działalności Rady w 2014 roku oraz 

konsultacjom na temat propozycji działań Rady w przyszłym roku.  

Podsumowując posiedzenie Pani przewodnicząca ponownie poruszyła kwestie 

obecności poszczególnych członków Rady na posiedzeniach Rady przedstawiając 

poniższe zestawienie: 

     Bączkowicz Dawid – 21 luty, 30 kwietnia, 26 września, 15 grudnia 2014 r.  

     Kubica Beata - nieobecna  

     Niedźwiedź Joanna - 21 luty, 4 kwietnia, 30 kwietnia, 26 września,  

                                       15 grudnia 2014 r.  

     Olczykowska Danuta – 21 luty, 4 kwietnia 2014 r.  

     Smyk Czesław – 21 luty, 30 kwietnia 2014 r.  



     Wojtaszek Mieczysław – 21 luty 2014 r.  

     Wróblewska Małgorzata - 21 luty, 4 kwietnia, 30 kwietnia, 26 września,  

                                               15 grudnia 2014 r.  

Przedstawiony też został projekt strony internetowej Rady. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


