
Wodzisław Śl. 25.03.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

 z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

w Wodzisławiu Śl. z dnia 25.03.2019 r. 

 

 
W dniu 25.03.2019 r.  o godz. 12.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śl. odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. 

 

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Rady: 

1. Joanna Rduch- Kaszuba 

2. Barbara Wojciechowska 

3. Teresa Plewnia 

4. Krystyna Tytko 

5. Sylwia Koczy (lista obecności w załączniku) 

 

W posiedzeniu uczestniczyły: 

1. Pani Irena Obiegły – Dyrektor PCPR Wodzisław Śląski 

2. Pani Michalina Domańska-Łuska – kierownik Zespółu Dofinansowań PFRON, Środków 

Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców 

 

Było to pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady. Posiedzenie rozpoczęło się od wyboru 

przewodniczącego Rady, jego zastępcy oraz sekretarza. Na przewodniczącą rady złoszono panią 

Joannę Rduch-Kaszuba. Została przyjęta jednomyślnie. Na zastępcę przewodniczącej zgłoszono 

panią Barbarę Wojciechowską, również przyjęta jednomyślnie. Na sekretarza wybrano 

jednomyślnie Sylwię Koczy. 

 

Pani dyrektor Irena Obiegły powitała Radę i krótko przedstawiła cele i zakres jej działalności. 

Następnie pani kierownik Michalina Domańska-Łuska przedstawiła radzie do analizy projekt 

dokumentu "Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków w celu udzielenia dofinansowań ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań 

dofinansowanych ze środków PFRON dot. rehabilitacji społecznej  w 2019 roku." Pani Michalina 

omówiła zasady dofinansowania poszczególnych zadań: 

- turnusów rehabilitacjyjnych, 

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

- likwidacji barier architektonicznych, 

- likwidacji barier technicznych, 

- likwidacji barier w komunikowaniu się, 

- sprzętu rehabilitacyjnego 

 

Po dokładnym zapoznaniu się i analizie zasad w kontekście aktualnych potrzeb i problemów 

osób z niepełnosprawnościami rada pozytywnie zaopiniowała dokument, który stanowi 

załącznik do protokołu wraz z niezbędnymi kartami ocen wniosków. 
 

 

W dalszej części posiedzenia ustalono kolejny termin spotkania tj. 08.04.2019 r. godz. 12.30, 

którego celem będzie opracowanie harmonogramu działań Rady na najbliższy rok, ustalenie 

harmonogramu wizytacji placówek powiatowych realizujących zadania z zakresu edukacji, 

wychowania i wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz podjęcia współpracy ze wszystkimi 



jednostkami powiatu wodzisławskiego, które dotyczą szeroko pojętej polityki na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. Zwrócono uwagę na konieczność łączenia i integrowania instytucji 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aby mogli odczuć holistyczne ujęcie 

niepełnosprawności oraz zaopiekowania się konkretną osobą od momentu pojawienia się 

niepełnosprawności aż do końca jej trwania. 

Ustalono również utworzenie osobnej zakładki Rady na stronie powiatu wodzisławskiego, na której 

będą umieszczone protokoły ze spotkań, podejmowane przez Radę działania i plany jak również 

aktualności dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Dla mieszkańców będzie uruchomiony adres 

mail, na który można będzie zgłaszać swoje sprawy czy sugestie. 

Na tym zakończono posiedzenie i pożegnano wszystkich przybyłych. 

 

 

 
sekretarz Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Wodzisławiu Śl. 
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