Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 10 czerwca 2020 r.

Obrady, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odbyły się w sposób zdalny.
Przebieg obrad : Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczna do członków
Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań i wątpliwości
członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Następnie, drogą mailową,
członkowie Rady oddawali głosy w sprawie projektu, a architekt otrzymywał wiadomość
o pozytywnej/negatywnej ocenie koncepcji wraz z informacją o ewentualnych uwagach. Ustalono,
że karty oceny zostaną uzupełnione w najbliższym możliwym terminie, po wznowieniu posiedzeń
Rady w sposób tradycyjny.
W zdalnych obradach udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pani Barbara Grześ – Przewodnicząca,
Pani Bożena Werner – Zastępca Przewodniczącej,
Pani Sylwia Siudak – Sekretarz,
Pan Piotr Borgulat – Członek Rady.
Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 10 czerwca 2020 r. (załącznik
do protokołu).
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia: 14 maja 2020 r.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
2. Przedstawienie uwag do 6 z 7 budynków w ramach projektu „Modernizacja kompleksu
Szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach” (cz.I).
Ze względu na złożoność i obszerność materiału projekt nie został zaopiniowany i zatwierdzony.
Przedstawiono uwagi, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i zostaną przesłane do
projektanta.
3. Konsultacja projektu pn. Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół Stawu Maroko
na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach „Przyroda wokół stawów” – nr wniosku BO L9/14/VI
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• Zasugerowano utwardzenie nawierzchni (kostką bezfazową) dookoła stołu edukacyjnego
i tablic edukacyjnych. Nawierzchnia trawiasta podczas użytkowania staje się nierówna
i utrudnia poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
• W projekcie nie uwzględniono dostępności/udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku.
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Uchwała nr 1
z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół Stawu
Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach „Przyroda wokół stawów”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „ Utworzenie ścieżki przyrodniczoedukacyjnej wokół Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach Przyroda wokół stawów”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Konsultacja projektu pn. „Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie
to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga”
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•
Ustalono zamianę krawężnika najazdowego na krawężnik drogowy położony na płasko,
z możliwie niskim progiem.
Uchwała nr 2
z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie
to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów,
kwiatów) w miejscach gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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5. Konsultacja projektu pn. „Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury
w Giszowcu - Dzielnicy Ogrodów”
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•
Zastosowanie kostki bezfazowej
•
Ławki z podłokietnikami
Uchwała nr 3
z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w
Giszowcu - Dzielnicy Ogrodów”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Fontanna solankowa wraz z obiektami małej
architektury w Giszowcu - Dzielnicy Ogrodów”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Konsultacja projektu pn. „Toaleta miejska w Parku Budnioka - WC na ASZY”
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•
Dolne lustro ustawić pod kątem, umożliwiające przejrzenie się osobie na wózku o wysokości
130 cm
Uchwała nr 4
z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Toaleta miejska w Parku Budnioka - WC na ASZY”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Toaleta miejska w Parku Budnioka - WC na
ASZY”
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Konsultacja projektu pn. Koncepcja boisk „Na Wulcu".
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•
Zastosowanie kostki bezfazowej
•
Zastosować przynajmniej część ławek z podłokietnikami i oparciami
Uchwała nr 5
z dnia 10 czerwca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. Koncepcja boisk „Na Wulcu".”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Koncepcja boisk „Na Wulcu".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Bożena Michałek,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.
Kolejne obrady zaplanowano na 8 lipca 2020 r.

Załącznik do protokołu:
1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 10 czerwca
2020 r. (obrady zdalne)
2. Uwagi do 6 z 7 budynków w ramach projektu „Modernizacja kompleksu Szpitala Murcki przy ul.
Sokołowskiego 2 w Katowicach”
Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w dniu 10 czerwca 2020 r. (obrady zdalne)

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 maja 2020 r.
2. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu „Modernizacja kompleksu Szpitala
Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach” (cz.I).
3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. Utworzenie ścieżki przyrodniczoedukacyjnej wokół Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach “Przyroda wokół
stawów” – nr wniosku BO L9/14/VI
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn "Rewitalizacja zieleni (traw,
krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga".
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn "Fontanna solankowa wraz z
obiektami małej architektury w Giszowcu - Dzielnicy Ogrodów
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn "Toaleta miejska w Parku Budnioka
- WC na ASZY".
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie koncepcji boisk "Na Wulcu".
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