
Wodzisław Śl. 17.05.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

w Wodzisławiu Śl. z dnia 15.05.2019 r. 

 

W dniu 15.05.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Mieszkań Chronionych w Wodzisławiu Śl. 

Przy ul Wolności 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 również: 

 

 Pani Irena Obiegły – Dyrektor PCPR Wodzisław Śląski 

 Pani Michalina Domańska-Łuska – kierownik Zespołu Dofinansowań PFRON, 

Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców 

 Pani Jolanta Podleśny – kierownik Zespołu Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań 

Administracyjnych  

Porządek posiedzenia Rady: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Zapoznanie rady z działalnością mieszkań chronionych. 

4.Zaopiniowanie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zakończenie obrad i pożegnanie. 



Na wstępie przewodnicząca Rady powitała wszystkich obecnych i przedstawiła porządek 

obrad jednogłośnie przez wszystkich przyjęty. Następnie został odczytany i zatwierdzony 

protokół  z posiedzenia w dniu 08.04.2019 roku. 

Pani Jolanta Podleśny zapoznała Radę z działalnością mieszkań chronionych w Wodzisławiu 

Śl. Powiatowa Rada pozytywnie zaopiniowała opis działalności mieszkań. - raport w 

załączniku. 

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

dokumentu "Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2019 roku. 

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. 
 

Ustalono kolejny termin posiedzenia Rady na 10 czerwca. Na tym zakończono posiedzenie i 

pożegnano wszystkich przybyłych. 

 

Załączniki: 

 

 Załącznik nr 1 – lista obecności  

 Załącznik nr 2 – szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. 

 Załącznik nr 3- karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. 

 

Sekretarz Powiatowej Społecznej Członkowie Rady: 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Wodzisławiu Śl. 
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