Sprawozdanie
Przedstawiciela Rady Powiatu w Węgorzewie
w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych
w roku 2019
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem
o charakterze opiniodawczo-doradczym Starosty utworzonym na podstawie
art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca
2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r., nr 62 poz. 560).
1. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Środki na realizację zadań ustawowych pochodzą z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2019 roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
obradowała 4 razy. W lutym odbyło się ostatnie spotkanie Rady poprzedniej

kadencji, której najważniejszym punktem posiedzenia było zaopiniowanie
„Powiatowego programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego
i zawodowego osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na lata
2019-2023”. Podsumowano również wydatkowanie środków na zadania
ustawowe realizowane w 2018r. (dofinansowania do zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych, turnusy, bariery, WTZ, na
rehabilitację zawodową nie było środków). Wykorzystano tym samym 100 %
otrzymanych z PFRON środków finansowych.
Kolejne posiedzenie odbyło się w 13 marca 2019r. Powoływano nowy skład
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Węgorzewskim. Pani Starosta Marzenna Supranowicz wręczyła Akty Powołania
Pani Danucie Czumaj, Pani Janinie Szostak, Pani Elżbiecie Rapita, Panu
Andrzejowi Zagórnemu i Pani Krystynie Patrzylas.
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Kolejną czynnością był wybór Prezydium Rady. Jednogłośnie na
Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady wybrano Danutę Czumaj (5
głosów „za”, 0 „przeciw”), na Wiceprzewodniczącego Panią Elżbietę Rapita (5
głosów „za”, 0 „przeciw”), natomiast na Sekretarza Panią Janinę Szostak (4
głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosowania). Przyjęto i podpisano
Uchwałę nr 1/2019 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyboru Prezydium Rady.
Ważnym punktem było również zaopiniowanie przyznanych w ramach
algorytmu środków PFRON na 2019r. (873.742,00 zł, z czego 622.860,00 zł na
działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim). Pozostałą
kwotę 250.882,00 zł podzielono pomiędzy zadania rehabilitacji społecznej.
Na drugim posiedzeniu Rady obecna była również pani Aneta Wiszniewska,
która jako przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie,
potwierdziła, że środki otrzymane z PFRON są na tyle niewielkie, że mogą
pozostać do finansowania rehabilitacji społecznej, rehabilitacja zawodowa
zostanie sfinansowana z innych środków.
Na marcowym posiedzeniu przekazano również informację z wydatkowania
środków PFRON w I kwartale 2019r.
8 kwietnia 2019 r. delegacja Powiatu Węgorzewskiego w osobach pani
Starosty Marzenny Supranowicz, pani Danuty Czumaj Przewodniczącej
Społecznej Rady oraz pani Elżbiety Rapita przedstawiciela Rady Powiatu wzięła
udział w Posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnoprawnych w Elblągu.
Po konsultacji telefonicznej z Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych posiedzenie w II kwartale 2019r. nie odbyło się ze
względu na brak istotnych spraw. Natomiast informacje dotyczące
wykorzystania środków PFRON (zadania ustawowe i Program Aktywny
Samorząd) przekazano na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 18 września
2019 r.
Jednym z ważniejszych punktów w/w spotkania było zaopiniowanie zasad
dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów oraz przesunięcia środków z zadania
„Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki” na dofinasowanie
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym.
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Ostatnie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych odbyło się 4 listopada 2019 r.
Na spotkaniu m.in. omówiono sytuację wykorzystania środków PFRON
w poszczególnych powiatach Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
zaznaczając, że środki jakie otrzymują powiaty są niewystarczające, przekazano
szczegółową informację o wykonanych zadaniach ustawowych w 2019 r.
finansowanych ze środków PFRON na dzień 25.10.2019 r. oraz Programu
Aktywny Samorząd.
Omówiono również zwiększenie kwoty przypadającej na uczestnika WTZ.
W związku z powyższym ze środków PFRON zwiększenie wyniosło 10.500,00
zł, co generowało wzrost z budżetu Powiatu Węgorzewskiego o 1.167,00 zł.
W 2019r. Na jednego uczestnika kwota ze środków PFRON wyniosła
18.096,00 zł natomiast ze środków powiatu 2.010,68 zł. Całkowita kwota po
uwzględnieniu wzrostu środków w 2019 r. wyniosła 703.734,00 zł.
W związku z powyższym członkowie Rady zaopiniowali nowy podział
środków PFRON wynikający ze zwiększenia dofinansowania uczestnictwa
w WTZ oraz przekazanie dodatkowych środków wynikających z algorytmu
z dnia 18.10.2019r. w kwocie 21.052,00 zł na realizację zadania –
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wspomniano również, że z końcem roku wygasła umowa na prowadzenie
WTZ przez EMPATIĘ, natomiast z końcem 2020r. wygasa również umowa na
użyczenie lokalu.
3 grudnia 2019 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych, delegacja Powiatu Węgorzewskiego uczestniczyła
w wojewódzkiej konferencji, zorganizowanej przez Powiat Ostródzki wraz
z samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opracowała E. Rapita
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