
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE MIASTA LUBLIN 

z dnia 9 stycznia 2020 r.
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin

W spotkaniu wzięli udział:
1. Agnieszka Zańko
2. Anna Budzyńska
3. Katarzyna Fus
4. Anna Prokopiak
5. Justyna Spryszak
6. Joanna Olszewska
7. Anna Kocot

Przebieg spotkania:
1. Pani Dyrektor Joanna Olszewska omówiła i przypomniała zasady wydawania opinii przez

Radę. Uzgodniono, że konsultacje w sprawie opinii  pilnych pomiędzy spotkaniami Rady
będą przeprowadzane drogą mailową. 

2. Przedstawiono prośbę w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków
PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, likwidacji barier
transportowych poprzez zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu
osób  niepełnosprawnych.  Wnioskodawcą  jest  Dom  Pomocy  Społecznej  „Betania”
w Lublinie. Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek i wydala opinię,
która została podpisana przez Panią Agnieszkę Zańko - Przewodniczącą Rady. 

3. Pani  Dyrektor  Joanna Olszewska poprosiła  Członków Rady o przekazywanie informacji
o spotkaniach i sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

4. Pani Agnieszka Zańko przedstawiła zadania Członków Rady biorących udział w pracach
komisji MOPR, rozpatrujących wnioski o dofinansowania ze środków PFRON. Pani Justyna
Spryszak i Pani Anna Prokopiak wyraziły chęć udziału w komisjach rozpatrujących wnioski.

5. Członkowie  Rady  obecnej  kadencji  uczestniczyli  już  w:  otwartych  spotkaniach
z mieszkańcami w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy
inteligentną  Strategię  Lublin  2030”.  W  dniu  8  stycznia  miało  miejsce  spotkanie
zatytułowane .  „Mobilne  miasto”,  w którym uczestniczyła  Pani  Justyna Spryszak i  Pani
Anna  Budzyńska,  a  9  stycznia  spotkanie  ,,Dialog  Międzypokoleniowy”,  w którym
uczestniczyła Pani Justyna Spryszak.

6. Zostały  omówione  wstępne  propozycje  zmian  w  zasadach  dofinansowań  ze  środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

• przypomniano zasady dofinansowań obowiązujące 2019 r.,
• przedstawiono  wstępną  propozycję  ograniczenia  dofinansowania  do  100%  kwot

proponowanych  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  do  wyrobów  medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, których koszt nie
przekracza 1000 zł. Temat będzie omówiony szczegółowo na następnym spotkaniu
Rady.

• omówiono Plan Pracy i Regulamin Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
obowiązujący w 2019 r. Uzgodniono, że Członkowie Rady złożą wstępną propozycję
do Planu Pracy na rok bieżący oraz zaproponują ewentualne zmian w Regulaminie,
o których poinformują drogą mailową. 

7. Omówiono, planowane na 2020 r. działania Miasta na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w tym:

• opracowanie  nowego  Programu  Działań  na  Rzecz  Niepełnosprawnych
Mieszkańców Miasta Lublina na lata 2021-2025,

• projekty realizowane w 2019 r. przez Miasto Lublin tj.:  ,,Opieka Wytchnieniowa –
edycja 2019” - Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ,

• program  ,,Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej  -  edycja  2019-2020”



finansowany  ze  środków  Funduszu  Solidarnościowego,  planowany  do  realizacji
w 2020 r.

8. Członkowie  Rady  wyrazili  gotowość  i  chęć  uczestnictwa  w  monitorowaniu  w  zakresie
ogólnie rozumianej dostępności poszczególnych dzielnic miasta Lublina, oraz zapoznania
się z lubelskimi placówkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Złożono
propozycję,  aby część  spotkań  rady  miała  charakter  wizyt  studyjnych  w  dzielnicach
i w placówkach.

9. Ustalono,  iż  kolejne  spotkanie  Rady  odbędzie  się  na  przełomie  lutego  i  marca,
po otrzymaniu informacji o podziale środków PFRON.

Protokołowała: Anna Kocot Przewodnicząca Społecznej Rady 
    ds. Osób Niepełnosprawnych
  przy Prezydencie Miasta Lublin

    /-/ Agnieszka Zańko


