Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 17 listopada 2021 r. - obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.
Przebieg obrad: W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pani Barbara Grześ - Przewodnicząca,
Pani Bożena Werner - Zastępca Przewodniczącej,
Pan Piotr Borgulat - Członek Rady
Pan Jarosław Makowski - Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (20182023).
Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 17 listopada 2021 r. (załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu).
Natomiast Sekretarz Rady Pani Sylwia Siudak oddała swój głos telefonicznie bezpośrednio po
posiedzeniu Rady.

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę" w aspekcie pilotażowego montażu
przewijaka z udziałem Pani Jolanty Wolanin - Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej.
Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę" w aspekcie pilotażowego montażu przewijaka
rozpoczęła Pani Bożena Michałek - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Pani Bożena Michałek przedstawiła krótką relację ze spotkania zorganizowanego wspólnie
z Fundacją NieOdkładalni dla przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, w ramach projektu
pn. „Śląskie komfortki - tu przewijamy!" Celem projektu jest zwiększanie świadomości społecznej
na temat braku możliwości korzystania z toalet publicznych przez osoby z niepełnosprawnością
ruchową, niekontrolujących potrzeb fizjologicznych oraz zmuszonych do używania pieluch
i pieluchomajtek. Przedstawicielki Fundacji przekazały najważniejsze informacje na temat
wymagań

technicznych,

metrażowych

pomieszczeń,

które

muszą

zostać spełnione

do

zamontowania komfortki, kosztów związanych z montażem komfortki oraz lokalizacji już
istniejących leżanek/przewijaków na terenie Polski (ulotka przygotowana przez ww. Fundację
w załączeniu, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Ponadto uczestnicząca
w posiedzeniu Rady Pani Jolanta Wolanin - Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej

poinformowała Radę, iż wraz z Panią Bożeną Michałek dokonały rozeznania toalet, znajdujących
się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, zlokalizowanych na parterze i ósmym
piętrze oraz toalety publicznej na katowickim rynku. Po dokonaniu wstępnej analizy ww. toalet
stwierdzono, iż toalety znajdujące się w Urzędzie Miasta Katowice nie spełniają warunków
w zakresie wymaganego metrażu tj. 12 m2 powierzchni (3mx4m). Ww. pomieszczenia powinny
również zostać przetestowane przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na
wózkach

inwalidzkich, w celu

sprawdzenia optymalnych

przestrzeni

manewrowych

po

potencjalnym pomniejszeniu powierzchni, na skutek montażu przewijaka/leżanki. Ustalono
również, że toaleta publiczna mieszcząca się na rynku w Katowicach nie spełnia warunków
metrażowych do zamontowania przewijaka/leżanki. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Bożena
Werner Wiceprzewodnicząca Rady, która wykazała zadowolenie, iż Urząd Miasta Katowice
rozważa zamontowanie przewijaka/leżanki w ww. lokalizacji, jednakże poinformowała, iż montaż
przewijaka/leżanki w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami powinien być dokonany przede
wszystkim w toalecie z możliwie, jak najdłuższym dostępem czasowymi wskazała toaletę
publiczną, znajdującą się na Placu Wolności, która idealnie nadaje się na montaż komfortki. Za tym
miejscem przemawia również fakt, iż we wskazanej toalecie znajduje się osoba nadzorująca ww.
pomieszczenie do późnych godzin wieczornych.
Podsumowując, Wydział Polityki Społecznej dokona rozeznania posiadanych toalet
w budynku przy ul. Młyńskiej 4 oraz wystosuje pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska, w
celu rozeznania potencjału oraz możliwości posiadanych toalet publicznych na terenie miasta.

2. Omówienie projektu „Modelowe Społeczne

Rady ds. Osób

Niepełnosprawnych"

realizowanego ze środków programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy przez Pana
Grzegorza Wójkowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Pan Grzegorz Wójkowski - Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides zabrał głos
na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu przedstawienie
możliwości nawiązania współpracy w ramach realizowanego przez ww. Stowarzyszenie projektu,
który zakłada nawiązanie współpracy z pięcioma wybranymi radami z województwa śląskiego oraz
z ekspertami Stowarzyszenia, w celu poszerzenia wiedzy w jednym z pięciu obszarów, które
znalazły się w Standardach:
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•

zasady funkcjonowania rad,

•

komunikacja wewnętrzna,

•

promocja rady,

•

komunikacja z podmiotami zewnętrznymi,

•

współpraca rady z władzą uchwałodawczą i wykonawczą.

Członkowie Rady zadecydowali, iż chętnie wezmą udział w ww. przedsięwzięciu i wytypowali
dwóch reprezentantów tj. Panią Barbarę Grześ - Przewodniczącą Rady oraz Panią Bożenę Werner
- Wiceprzewodniczącą Rady. Pierwsze spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na miesiąc
grudzień 2021 r.

Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 października 2021 r.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady
Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych
w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Uchwała nr 1
z dnia 17 listopada 2021 r.
dotycząca zatwierdzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą
z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada zatwierdza projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.

Osób

Niepełnosprawnych

zmienionej

uchwałą

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

4. Uzgodnienie projektu pn.: „Nowe miejsca postojowe z remontem drogi wewnętrznej przy
ul. Francuskiej 80 w Katowicach"- I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:
•

zaleca się skorygowanie projektu w miejscu zaznaczonym w załączniku nr 3 różowym
prostokątem tak, żeby uzupełnić ciąg pieszy prowadzący do wejścia do bloku,
w obecnym kształcie osoba z niepełnosprawnościami nie ma możliwości bezpiecznego
dotarcia do wejścia, do bloku korzystając z miejsca parkingowego,

•

zaleca się również zastosowanie ścieżki dotykowej dla osób niewidomych na terenie
objętym opiniowaniem, według rysunków z załączników nr 3 i nr 4,

•

w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach
pieszych, podjazdach i parkingach, użyć kostkę bezfazową,

•

kontrastowe obrzeże ciągów pieszych,

•

krawężniki wzdłuż ciągów pieszych wystające 2-3 cm,

•

krawężniki i stopnie nie wyższe niż 2 cm,

•

płyty

betonowe

ażurowe

są

nawierzchnią

bardzo

niekorzystną

dla

osób

z niepełnosprawnościami, dlatego sugeruje się zaprojektowanie innej nawierzchni,
•

miejsca parkingowe 3,6 m - 5,0 m/wzdłuż jezdni 3,6 m - 6,0 m,

•

obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na
chodnik,

•

dla zwiększenia komfortu zastosować ławki z oparciami i podłokietnikami,

•

wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał
osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach głębokość min. 1,4 m
(zalecane 1,8 m) i szerokości 90 cm).
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Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego
projektu. Po uwzględnieniu uwag projekt zostanie po raz kolejny poddany głosowaniu.

5. Uzgodnienie projektu pn.: „Przebudowa mająca na celu dostosowanie do wymogów
przepisów przeciwpożarowych oddziałów Żłobka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego przy
ulicy Ciesielskiej 1 w Katowicach w budynku położonym na działce nr 1968/10, obręb
Dz. Szopienice, ul. Ciesielska 1, Katowice".
Ww. projekt wykracza poza zakres opiniowania przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych.

6. Uzgodnienie

i zatwierdzenie

projektu

pn.: „Przebudowa

z rozbudową

budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87
w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją
niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksu
nadzoru autorskiego".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:
•

duże i ciężkie drzwi należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję
opóźnionego zamykania, zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić
otwieranie drzwi,

•

w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed
krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą
(tzw. guzkowatą) o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej
szerokości schodów),

•

na końcach poręczy schodów należy umieścić oznaczenia dotykowe, informujące
o numerze piętra (pismo wypukłe oraz w alfabecie Braille;a),

•

drzwi powinny mieć ościeżnice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do
powierzchni drzwi i ściany, klamki również powinny wyróżniać się na tle drzwi, numery
mieszkań należy wykonać wypukłą, kontrastową i powiększoną czcionką oraz umieścić na
wysokości wzroku, tj. 1,4 m -1,7 m.

Uchwała nr 2
z dnia 17 listopada 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87
w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 1 3 ,13a w Katowicach wraz
z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz
pełnieniem kompleksu nadzoru autorskiego"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje

pozytywną

opinię

dotyczącą projektu pn. „Przebudowa z rozbudową

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce
nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją
niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksu
nadzoru autorskiego".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Uzgodnienie projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na
parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym
remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem
podwórzy", mieszczących się przy ul. 11 Listopada 6 i 8 w Katowicach - II etap konsultacji.
Uwagi Rady do I etapu konsultacji ww. projektu zostały szczegółowo zawarte w protokole
z posiedzenia Rady z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Jednocześnie do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wysłano
zapytanie (w ramach II etapu konsultacji), dotyczące rozeznania możliwości zastosowania
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wspólnej windy dla obu budynków, mieszczących się przy ul. 11 Listopada 6 i 8. W odpowiedzi
na ww. zapytanie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach nie wyraził chęci
zastosowania tego rozwiązania.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 2 głosy „za" i 3 głosy „wstrzymujące".
W związku z powyższym Rada zwykłą większością głosów „wstrzymała się" od przyjęcia uchwały
zatwierdzającej ww. projekt, jednocześnie nie oceniła projektu negatywnie.

8. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, mieszczącego się
przy ul. Chopina 14 w Katowicach".

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:
•

duże i ciężkie drzwi np. wejściowe lub do pomieszczeń wspólnych należy wyposażyć
w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania, zawiasy powinny
mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,

•

kabina windy dostępna dla osób z niepełnosprawnościami powinna mieć szerokość co
najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, drzwi windy powinny znajdować się na krótszej ścianie
i mieć szerokość 90 cm (zalecane 1,0 m),

•

w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową,
konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi, pozwalające kontrolować to, co
dzieje się za plecami osoby na wózku inwalidzkim,

•

zaleca się w miejscu przechowywania elektrycznych wózków inwalidzkich umożliwienie
ich ładowania (standardowe gniazdo elektryczne),

•

w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
i w miejscach wspólnych wyznaczyć przestrzeń manewrową 1,5 m x 1,5 m,

•

zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej
1,5 m x 1,5 m, powierzchnia do przesiadania obok muszli toaletowej po lewej lub prawej
stronie powinna mieć szerokość min. 90 cm,

•

klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,

•

włączniki światła, uchwyty, klamki 80 cm -1,0 m, nie wyżej niż 1,2 m,

•

gniazda elektryczne 30 cm - 1,0 m,

•

w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku betonowej kostki brukowej np. na
ciągach pieszych użyć kostki bezfazowej,

•

płyty

betonowe

ażurowe

są

nawierzchnią

bardzo

niekorzystną

dla

osób

z niepełnosprawnościami, dlatego sugeruje się zaprojektowanie innej nawierzchni,
•

brak również możliwości korzystania z podwórka przez osoby z niepełnosprawnościami.

Uchwała nr 3
z dnia 17 listopada 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego>, wielorodzinnego>, mieszczącego
się przy ul. Chopina 14 w Katowicach"

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu
użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,
mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach"
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9. Uzgodnienie projektu pn.: „Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" - I etap
konsultacji.
Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:
•

stanowiska postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przy budynkach
użyteczności publicznej, należy wyznaczyć najbliżej głównego wejścia,

•

w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach
pieszych i parkingach, użyć kostki bezfazowej,

•

należy zapewnić dostęp na scenę osobom z niepełnosprawnościami,

•

wyznaczyć na widowni miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem
niezbędnej przestrzeni manewrowej,
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•

balustradę zabezpieczającą miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wykonać w sposób
nieutrudniający widoczności,

•

duże i ciężkie drzwi należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję
opóźnionego zamykania, zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić
otwieranie drzwi;

•

klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu;

•

w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową,
konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi, pozwalające kontrolować to, co
dzieje się za plecami osoby na wózku inwalidzkim,

•

zewnętrzny i wewnętrzny panel sterujący - najniżej umieszczony przycisk wzywający
windę nie powinien być na wysokości mniejszej niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony
przycisk nie powinien być wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi,

•

zaleca się, aby wysokość lad szatni, punktów gastronomicznych, sklepików była zgodna
z wytycznymi dostępności (liczona od poziomu warstwy wykończeniowej podłogi)
przynajmniej na odcinku o szerokości 1,0 m wynosić powinna nie więcej niż 90 cm
(zalecane: 70 cm - 80 cm) oraz dawać możliwość podjechania wózkiem inwalidzkim pod
ladę na głębokość 30 cm i szerokość 75 cm. Wysokość strefy podjazdu pod ladą powinna
wynosić min. 67 cm,

•

zapewnić toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na każdym piętrze, na którym
znajdują się toalety,

•

zapewnić dostęp do ogrodu osobom z niepełnosprawnościami,

•

dla zwiększenia komfortu zastosować w ogrodzie ławki z oparciami i podłokietnikami,

•

obok drzwi do pomieszczeń umieścić oznaczenie alfabetem Braille'a na wysokości 1,2 m 1,6 m (udogodnienia dla niewidomych),

•

drzwi i ościeżnice w kontrastowych kolorach do ścian (udogodnienia dla niewidomych),

•

zaleca się zastosowanie oznaczeń dotykowych w alfabecie Braille;a na początku biegu
schodów, powinny one zawierać numer kondygnacji, na którą prowadzą schody oraz opis
funkcji kondygnacji (np. „Poziom -1 - Garaż").

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego
projektu. Po uwzględnieniu uwag projekt zostanie po raz kolejny poddany głosowaniu.

10. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego

Q

Przedszkola nr 72 w Katowicach"
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagą Rady dotyczącą:
•

podnośnik

pionowy

o

mniejszych

wymiarach

platformy

niż

w

dokumentacji

(1,5 m x 1,5 m) wymaga dodatkowego, wewnętrznego sterowania,
•

należy zapewnić ciąg pieszy do platformy pionowej z nawierzchni bezfazowej.

Uchwała nr 4
z dnia 17 listopada 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 72 w Katowicach"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach".
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wolne wnioski:
1. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi
Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice w sprawie rozważenia
możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym projektu
do zadania Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Wydział Komunikacji Społecznej
poinformował, iż wniosek Rady zostanie włączony do ewaluacji procesu konsultacyjnego
i rozpatrzony na etapie prac nad przyszłoroczną edycją katowickiego

Budżetu

Obywatelskiego.
2. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych oraz Wydziału Promocji
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w sprawie niedostosowania punktów gastronomicznych podczas organizowania w mieście
imprez

plenerowych,

jarmarków

oraz

koncertów

do

potrzeb

osób

z niepełnosprawnościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych
poinformował, iż biuro zwróci szczególną uwagę i dopilnuje, aby w umowach podmioty,
ubiegające się pozwolenia na organizację ww. imprez przedstawiały projekty wykazujące
dostępność inwestycji w podesty do lad konsumpcyjnych, w podesty do kas niwelujące
stopnie oraz w zadaszenie chroniące przez słońcem lub deszczem. Zaś Wydział Promocji
poinformował, iż ww. Wydział nie jest stroną w zawieranych umowach, których
przedmiotem

jest

zapewnianie

dostępności

punktów gastronomicznych

podczas

organizacji wydarzeń na terenie miasta. Wydział Promocji zasugerował kontakt
z jednostkami zarządzającymi terenami miejskimi, które systematycznie reprezentują
miasto, zarówno w umowach, jak i pisemnych decyzjach, bądź zgodach na zajęcie terenu
pod wydarzenie połączone z ustawieniem punktów gastronomicznych. Są to m.in.: Miejski
Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, czy Zakład Targowisk Miejskich. Dodatkowo
poinformował, iż organizatorem różnego rodzaju wydarzeń są również wydziały tutejszego
Urzędu m.in.: Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział
Obsługi Inwestorów, czy też Wydział Transportu.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia PoradaOlszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 14 grudnia 2021 roku.

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad z dnia 17 listopada 2021 r.,
2. Ulotka projektu pn. „Śląskie komfortki - tu przewijamy!,
3. Wizualizacja ścieżki dotykowej dotyczącej terenu przy ul. Francuskiej 80.,
4.

Warianty oznakowań przejść dla pieszych.

PRZEWODNICZĄCA
Powtetwej Spocone) Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

u m r ą f iłiu
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
17 listopada 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę" w aspekcie pilotażowego montażu
przewijaka z udziałem Pani Jolanty Wolanin - Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej.
2. Omówienie projektu „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych"
realizowanego ze środków programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy przez
Pana Grzegorza Wójkowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej
Bona Fides.
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 października 2021 r.
4. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych
w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.
1. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Nowe miejsca postojowe
z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach" - I etap
konsultacji.
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa mająca na celu
dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych oddziałów Żłobka
Miejskiego i Przedszkola Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1 w Katowicach w budynku
położonym na działce nr 1968/10, obręb Dz. Szopienice, ul. Ciesielska 1, Katowice".
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na
działce nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach
wraz z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz
pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego".
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Termomodernizacja
i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z likwidacją niskiej emisji,
z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u,
wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek
schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy",
ul. 11 Listopada 6 i 8 w Katowicach - II etap konsultacji.
8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach".
9. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Katowickie Centrum Edukacji
Muzycznej „Dom Kilara" - 1etap konsultacji.
10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach".

PROJEKT
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Śląskie komfortki - tu przewijaMY!
Celem projektu jest zwiększenie
świadomości społecznej na tem at
braku możliwości korzystania z toalet
publicznych przez osoby niesprawne
ruchowo, które z powodu nie kontrolowania
potrzeb fizjologicznych zmuszone są
do używania pieluch i pieluchomajtek.

FUNDACJA
NIEODKŁADALNI

Dokonanie zmiany pieluchy w ym aga
zawsze konieczności korzystania z leżanki,
w którą powinna być wyposażona
każda toaleta publiczna.

Niech problem, z którym borykają się osoby niekontrolujące

potrzeb fizjologicznych i zmuszone korzystać z pieluch,
przestanie być TABU!

+48 697 534 982
fundacja@nieodkladalni.pl
www.nieodkladalni.pl
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Fundacja NieOdkładalni
ul. Zwycięstwa 1
44 0 0 0 GLIW ICE

NOWEFIO

Sfinansowano prze? Narodowy Instytut WolnoSo - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

PROJEKT

Śląskie komfortki - tu przewijaMY!
Projokt dofłnaniowany zo troćkcy h Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFiO 2021 2030

Komfortka to pomieszczenie higieniczno-sanitarne, służące osobom
z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych.
Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce,
w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchy i pieluchomajtki.
Poza dom em robią to zwykle w niehigienicznych i urągających
warunkach. Na ratunek ich godności ruszyło pięć organizacji
pozarządowych z Poznania, Krakowa, Cliwic, Lublina i Warszawy.
Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję „Przewijamy Polskę” i walczy
o komfortki w całym kraju.
Komfortka powinna mieć następujące w ym iary i wyposażenie:
• powierzchnię nie mniejszą niż 12 m" i o szerokości co najmniej 3 m;
• węzeł sanitarny z sedesem przeznaczonym dla osób
z niepełnosprawnością (dł. około 70 cm. wys. montażu mierzona
do wierzchu deski 45-48 cm), z wolną przestrzenią o szer. min. 90 cm
przynajmniej z jednej strony;
• umywalkę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na
wózkach; optymalnie: wysokość regulowana elektrycznie;
• leżankę o wymiarach min. 160 x 90 cm (optymalnie 200 x 90 cm),
z wolną przestrzenią - od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm
i od krótszego boku min. 90 cm, z regulacją wysokości;
• podnośnik sufitowy lub jezdny;
• kosz na odpady;
• fakultatywnie bezprogową kabinę prysznicową lub prysznic.
Zalecamy, aby Komfortka:
• była umieszczona jak najbliżej wejścia do budynku, tak aby można
było do niej dotrzeć szybko i bez przeszkód;
• była oznaczona na drzwiach; wskazana jest też informacja przy wejściu
o tym, że takie pomieszczenie jest w budynku.
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WARIANTY OZNAKOWAŃ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

WARIANT 1 PREFEROWANY

POLE UWAG

PAS PROWADZĄCY

PAS OSTRZEGAWCZY

WARtANT 2

ZAKOŃCZEŃ E SCiEZKI DOTYKOWEJ
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