
Wodzisław Śl. 08.04.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

w Wodzisławiu Śl. z dnia 08.04.2019 r. 

 

W dniu 08.04.2019 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) 

 

Porządek posiedzenia Rady: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3.Ustalenie harmonogramu spotkań oraz ich tematyki. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Zakończenie obrad i pożegnanie. 

Na wstępie przewodnicząca Rady powitała całą Radę i przedstawiła porządek obrad 

jednogłośnie przez wszystkich przyjęty. Następnie został odczytany i zatwierdzony protokół  

z posiedzenia w dniu 25.03.2019 roku. 

Rada ustaliła harmonogram spotkań do końca roku kalendarzowego, które średnio będą 

odbywać się raz w miesiącu. Najbliższy czas poświęcony zostanie na zapoznanie                   

się z aktualnymi problemami jakie dotykają osoby niepełnopsrawne z powiatu 

wodzisławskiego oraz zapoznanie się z jednostkami organizacyjnymi powiatu, które działają 

na rzecz osób niepełnopsrawnych. Opracowano harmonogramu działań Rady na najbliższy 

rok, ustalono plan 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. Ustalono również spotkanie z przedstawicielami 

organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych 

wRadzie. 

Wykaz jednostek objętych planem spotkań: 

 Warsztatay Terapii Zajęciowej w Gorzycach,  

 Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., 

  OśrodekWsparcia „Perła”,  

 Warsztatay Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.,  

 Ośrodek Wsparcia w Połomii, 

  Dom Pomocy Społecznej Gorzycach, 

  Mieszkania Chronione w Wodzisławiu Śl 

 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. 

 Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. 

 II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi i integracyjnymi w 

Wodzisławiu Śl. 

 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z 

Autyzmem „Rafa” w Wodzisławiu Śl. 

 Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. 

W dalszej części posiedzenia ustalono kolejny termin spotkania tj. 08.05.2019 r. godz. 12.00, 

którego celem będzie zapoznanie się z aktualnie realizowanymi projektami na terenie powiatu 

wodzisławskiego, których odbiorcami są osoby z niepełosprawnościami.  

Ustalono osobę odpowiedzialną za stały kontakt na stronie Rady, która została utworzona na 

stronie powiatu wodzisławskiego. Będą tam umieszczone protokoły ze spotkań, podejmowane 

przez Radę działania i plany jak również aktualności dotyczące osób z 

niepełnosprawnościami oraz adres mailowy do bezpośredniego kontaktu z Radą.  

Na tym zakończono posiedzenie i pożegnano wszystkich przybyłych. 

 

Załączniki: 

 

 Załącznik nr 1 - listaobecności  

 

 

 



Sekretarz Powiatowej Społecznej Członkowie Rady: 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Wodzisławiu Śl. 
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