Protokół ze spotkania
Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych w Katowicach
dnia 19.09.2018r.
Miejsce spotkania Katowice Rynek 1 godz. 12.00 - 15.00
Przebieg obrad:
Otwarcie posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych..
Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie Quorum wymaganej liczby członków do prowadzenia
obrad.
Przywitanie zebranych gości przez Wiceprzewodniczącą Rady.
Pominięto drugi punkt porządku obrad z powodu braku protokołu z dnia 13.06.2018r.
Następnie Rada zapoznała się z projektem na budowę miejsca wypoczynkowego i
rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych; parkingu oraz remont drogi dojazdowej w rejonie
budynków przy ul. Tysiąclecia 47.
• Wyznaczono trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
• Nawierzchnia z kostki bezfazowej dostosowana dla osób słabowidzących
(powierzchnie integracyjne, linie prowadzące)
Karat oceny projektu była zgodnie z zarządzeniem Nr 2064/2018 wydanym przez
Prezydenta Miasta Katowic z dnia 20 lipca 2018r w sprawie projektowania bez barier. Rada
wydała pozytywną ocenę przyjęto Uchwałę nr 1.
Następnie zebrani omówili projekt na budowę parkingu przy ul. Katowickiej 56 róg
Wierzbowej w Katowicach.
• Nawierzchnia z kostki bezfazowej bez żadnych ograniczeń i przeszkód. Karta oceny była
zgodnie z Zarządzeniem i została oceniona pozytywnie.
Projekt przyjęto i podjęto Uchwałę nr 2.
Następnym punktem obrad był projekt „Psi wybieg".
• Dojście utwardzone bezprogowe z kostki bezfazowej
• Ławki z oparciem i podłokietnikami
Karta oceny była zgodnie z Zarządzeniem i została oceniona pozytywnie. Projekt
przyjęto i podjęto Uchwałę nr 3.
W dalszej części obrad biuro projektowe przedstawiło projekt połączenia drogowego
ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach.
• Chodnik obustronne
• Ścieżka rowerowa bezkolizyjna
• Obniżenie krawężników do 2 cm przy przejściu dla pieszych
• Przy przejściach dla pieszych nie będzie rynienek.
Karta oceny była zgodnie z Zarządzeniem i została oceniona pozytywnie. Projekt
przyjęto i podjęto Uchwałę nr 4.

Kolejnym projektem z którym zapoznała się Rada był projekt „Plac zabaw przy rzece
Mlecznej w Katowicach"
• Kostka bezfazowa tylko do zjazdu do placu zabaw piaskownicy.
• Dalej nawierzchnia - mineralna żywiczna
• Nawierzchnie zrębkowe - przewidziane do budowy placu zabaw
Rada co do nawierzchni zrębkowej miała obiekcje czy taka nawierzchnia będzie
dostępna dla osoby na wózku
• Ławki z oparciem i podłokietnikami
• Urządzenie PZ 5z podestem dla osoby niepełnosprawnej
Uwaga ze strony członków rady. Zamiana hamaka na huśtawkę bocianie gniazdo.
Karta oceny była zgodnie z Zarządzeniem. Projekt zaakceptowano z uwzględnieniem
uwagi zamiana hamaka na huśtawkę bocianie gniazdo i podjęto Uchwałę nr 5.
Następnie Rada oceniła projekt zagospodarowania terenu skweru przy ul. 1-go Maja
oraz Murckowskiej.
• Ścieżki - nawierzchnia bezfazowa
• Spadki nie przekraczające 6%
• Wybieg dla psów ogrodzony
• Projektowanie schodów.
Rada zwróciła uwagę przy projektowanie schodów na:
> oznakowanie pierwszego i ostatniego schodka
> kostka informacyjno - ostrzegawcza przd wejściem na schody
Karta oceny była zgodnie z Zarządzeniem i została oceniona pozytywnie. Projekt
przyjęto i podjęto Uchwałę nr 6.
Następnym projektem, którym omawiała Rada był projekt pn.: "Wykonanie
dokumentacji na wykonanie miejsc postojowych i utwardzenie nawierzchni w rejonie
budynków przy ul. Tysiąclecia 33, 35, 37,39 w Katowicach wraz z remontem ciągów
komunikacyjnych i wymianą chodników oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego"
• Wymiana nawierzchni - utwardzenie placu między budynkami 33,35,37,39
• Kostka bezfazowa, kolor szary
• Ciągi komunikacji pieszej - kostki ostrzegawcze, linie prowadzące
• Krawężniki obniżone przy wejściu do budynku
Karta oceny była zgodnie z Zarządzeniem i została oceniona pozytywnie. Projekt
przyjęto i podjęto Uchwałę nr 7.
W związku z zatwierdzeniem uchwały zmieniającej uchwałę LIV/1101/18 Rady Miasta
Katowice z dnia 22 marca 2018r w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rada podjęła Uchwałę nr 8.
Kolejnym punktem obrad było omówienie Uchwały w sprawie zatwierdzenia do
realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2018r. Rada
podjęła Uchwałę nr 9.
Następnie Pani Izabela Górecka Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
przedstawiła pismo z MZUiM do Pana prezydenta dotyczące nienormatywnych kopert na ul.

Francuskiej 29. Po burzliwej dyskusji Rada na następnym posiedzeniu podejmie ostateczną
decyzję w sprawie kopert.
W sprawach bieżących omówiono pismo które do Rady skierowało Stowarzyszenie
AKCENT w sprawie poparcia przez Radę wniosku o wydanie pozytywnej opinii w sprawie
wykonania podjazdu w budynku w Katowice - Murcki przy ul. Samsonowicza 25.
Rada z powodu nieścisłych informacji i mało zawartej treści na ten temat nie może na
tym etapie poprzeć tego wniosku.

Na tym zebranie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zakończono i
ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 10.10.2018r. godzina 12.00.
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Uchwała Nr 1 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca wydania opinii projektu na budowę miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego
dla dzieci i dorosłych, parkingu oraz remont drogi dojazdowej w rejonie budynków
przy ul. Tysiąclecia 47

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię w sprawie wydania opinii dla projektu na budowę miejsca
wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, parkingu oraz remont drogi
dojazdowej w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 47

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 2 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca wydania opinii zatwierdzenia projektu na budowę parkingu przy ul. Katowickiej 56
róg wierzbowej w Katowicach

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię w sprawie projektu na budowę parkingu przy ul. Katowickiej
56 róg wierzbowej w Katowicach

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 3 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca zatwierdzenia projektu „Psi wybieg"
§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dla projektu „Psi wybieg"
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 4 członków Rady oddano 4 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 4 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca wydania pozytywnej opinii w sprawie projektu połączenia drogowego
ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą wydania opinii dla projektów projektu połączenia
drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 5 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca zatwierdzenia projektu „Plac zabaw przy rzece Mlecznej w Katowicach"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą zatwierdzenia projektu „Plac zabaw przy rzece
Mlecznej w Katowicach"

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 6 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu skweru przy ul. 1-go Maja oraz
ul. Murckowskiej
§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu zagospodarowania terenu skweru
przy ul. 1-go Maja oraz ul. Murckowskiej

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Birbirt Gnił

Uchwała Nr 7 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca zatwierdzenia projektu pn.: "Wykonanie dokumentacji na wykonanie miejsc
postojowych i utwardzenie nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 33, 35, 37,39
w Katowicach wraz z remontem ciągów komunikacyjnych i wymianą chodników oraz
pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego"
§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu .: "Wykonanie dokumentacji na
wykonanie miejsc postojowych i utwardzenie nawierzchni w rejonie budynków przy ul.
Tysiąclecia 33, 35, 37,39 w Katowicach wraz z remontem ciągów komunikacyjnych i wymianą
chodników oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego"

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 8 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca zatwierdzenie uchwały zmieniającej uchwałę LIV/1101/18 Rady Miasta Katowice z
dnia 22 marca 2018r w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą zatwierdzenie uchwały zmieniającej uchwałę
LIV/1101/18 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2018r w sprawie ustalenia zadań
realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 9 z dnia 19.09.2018r.
dotycząca omówienia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2018r.
§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną w sprawie omówienia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
„Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D w 2018r.

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady oddano 3 głosy,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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