Działalność Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
W roku 2013 Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych odbyła 5 posiedzeń,
a w ich ramach spotkania konsultacyjne w następujących terminach: 19.02.2013 r.,
16.04.2013 r., 04.07.2013 r., 19.09.2013 r., 13.11.2013 r.
Przedmiotem posiedzenia w dniu 19 lutego 2013 roku był m.in. przedstawienie
przez panią Marię Dreszer sprawozdania z realizacji programu pn. „Równe szans. Program
działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za 2012 rok. Tego dnia zostało
wybrane nowe prezydium Rady.
Drugie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Przedmiotem
tego posiedzenia było pozytywne zaopiniowanie 11 wniosków o dofinansowanie sprzętu
rehabilitacyjnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
– obszar A. Tego dnia Rada pozytywnie zaopiniowała Uchwałę na Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż
jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów. Ponadto

Rada zapoznała się z

projektem

„Wojewódzkiego programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku
2020” i zaopiniowała ów projekt pozytywnie.
Dnia 4 lipca 2013 r. na kolejnym posiedzeniu Rady, Przewodnicząca zdała relacje
z udziału w spotkaniu Rady Konsultacyjnej z Panem Jarosławem Dudą – Pełnomocnikiem
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej oraz przedstawicielami Zarządu PFRON, które odbyło się w Warszawie w dniu
26 czerwca br. w której brali udział przedstawicieli WSRdsON. Spotkanie to dotyczyło roli
i zadań WSRdsON w kontekście Konwencji o Prawach Niepełnosprawnych w samorządach
lokalnych.
Na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r., które obyło się w Centrum Aktywności
Społecznej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim Rada zaopiniowała projekt Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Druk nr 131/13), dotyczący
Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy
na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Ponad to Przewodnicząca Rady podsumowała obchody 20-lecia funkcjonowania Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Województwie kujawsko-Pomorskim, które miały miejsce w dniach
16-17.09.2013 r. w Toruniu. Debatę zorganizowało Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”
przy współpracy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Ostatnie, piąte posiedzenie Rady w 2013 roku obyło się 13 listopada br. tego dnia
członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali następujące uchwały:
- Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zadań
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Druk nr 151/13,
- Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres
dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących
obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Druk nr 160/13.
W planie finansowym na obsługę Obsługa Zespołów Opiniodawczo-Doradczych
oraz Wojewódzkiej Społecznej Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku przewidziano
kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na rożne
wydatki na rzecz osób fizycznych.

