Protokół spotkania
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Katowice, dn. 26 czerwca 2019 r.
Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.00- 15.00.

Przebieg obrad: Otwarcie posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
rozpoczęcie obrad.
Obradom Rady przewodniczyła Barbara Grześ pełniąca funkcję Przewodniczącej
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.
Przewodnicząca spotkania przywitała zebranych i gości, a następnie rozpoczęła obrady
Rady. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła kworum wymaganej liczby
członków Rady niezbędnej do prowadzenia obrad, po czym przedstawiła zebranym plan Porządku
obrad na dzień 26.06.2019 r. Następnie zebrani zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia
Rady, które odbyło się 15.05.2019 r.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady.
Zebrani przeszli do omówienia pierwszego punktu Porządku obrad. Po przedstawieniu
koncepcji i dyskusji na temat projektu pn. „Przebudowa ul. Grażyńskiego w Katowicach”
oraz wprowadzeniu poprawek do projektu dot. zastosowania integracyjnych płyt chodnikowych
z oznaczeniem pola uwagi (płyty guzkowate) oraz ujęciu uwag w Karcie oceny projektu
członkowie Rady zatwierdzili projekt. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą
uchwałę:
Uchwała nr 1
Z

dnia 26.06.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „Przebudowa ul. Grażyńskiego w Katowicach”

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa ul. Grażyńskiego w
Katowicach”.
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano
3 głosy 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad
dotyczącego konsultacji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych projektu „Drogi Dla
Rowerów dla połączenia strefy „Tempo 30” z węzłem przesiadkowym Brynów Pętla".
Po przeanalizowaniu koncepcji architektonicznej i po analizie przedłożonej dokumentacji
członkowie Rady nanieśli poprawki na Karcie projektu po czym zatwierdzili projekt. Po
przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „Drogi Dla Rowerów dla połączenia strefy „ Tempo 30”
z węzłem przesiadkowym Brynów Pętla”

§i
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Drogi Dla Rowerów dla połączenia strefy
„Tempo 30” z węzłem przesiadkowym Brynów Pętla”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

W dalszej kolejności Rada przeszła do omówienia kolejnego punku porządku obrad. Zebrani
zapoznali się z prezentacją projektu „Termomodernizacja budynków chirurgii i interny Szpitala
Murcki". Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji zebrani przeprowadzili dyskusję na jego
temat, swoje uwagi zamieścili w Karcie projektu po czym zaakceptowali propozycję i zatwierdzili
projekt. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 3
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „ Termomodernizacja budynków chirurgii i interny Szpitala Murcki”

§i
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynków chirurgii
i interny Szpitala Murcki" w Katowicach.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.
Do udziału w obradach dołączyła Joanna Zarzycka, która spóźniła się na zebranie
usprawiedliwiając się obowiązkami zawodowymi.

Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani
zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowy toru saneczkowego w Parku
Kościuszki w Katowicach”. Po przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji oraz po
konsultacji z projektantem członkowie Rady zatwierdzili koncepcję projektu. Po przeprowadzeniu
głosowania podjęto następującą uchwałę:
Uchwała nr 4
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla koncepcji
pn. „Przebudowy toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach

”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowy toru saneczkowego w Parku
Kościuszki w Katowicach”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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.
Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Z uwagi na obowiązki zawodowe zebranie Rady opuścił pan Jarosław Makowski.

Z uwagi na zaistniałe przesunięcia czasowe Przewodnicząca zadecydowała o zmianie
w kolejności porządku obrad. W następnej kolejności zebrani przedyskutowali kwestię pisma
do MZUiM dotyczącego usunięcia barier architektonicznych przy okazji planowanych remontów
ulic. Mariackiej, Tylnej Mariackiej i Dworcowej. Zebrani ustalili treść pisma, które skierowane

będzie do MZUiM.

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad.
Zebrani zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół stawu
pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego i Księcia Henryka Pobożnego w Katowicach”. Po
przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji oraz po konsultacji z projektantem
członkowie Rady zatwierdzili koncepcję projektu nanosząc uwagi, które zostały zawarte w Karcie
oceny projektu. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 5
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla koncepcji
pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego
i Księcia Henryka Pobożnego w Katowicach ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.” Zagospodarowanie terenu wokół stawu
pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego i Księcia Henryka Pobożnego w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział czterech członków Rady oddano
4 głosy 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.
W dalszej kolejności zebrani przeszli do omówienia kolejnego punktu porządku obrad.
W związku z czym Przewodnicząca przedstawicielom MDK Południe w Katowicach, którzy
przedstawili projekty montażu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Kultury

wykonane przez trzy niezależne pracownie architektoniczne. Co można było zaobserwować na
projektach nie ma możliwości zastosowania podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu
frontowym (od strony ulicy). Z uwagi na ograniczenia terenu oraz wytyczne dotyczące specyfikacji
podjazdu nie można zaprojektować i wykonać podjazdu dla wózków inwalidzkich, który spełniałby
obowiązujące normy budowlane.
Zebrani rozpoczęli dyskusję na temat dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zebrani ustalili, że wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie
od strony podwórka, jednak wejście to zostanie udostępnione dla osób niepełnosprawnych w taki
sposób, aby mogły one swobodnie i samodzielnie z niego korzystać. Członkowie Rady ustalili
ponadto, że brama prowadząca do wejścia od strony podwórza będzie otwarta w godzinach pracy
MDK co pozwoli na swobodne korzystanie z drugiego wejścia. Zalecono ponadto zakup platformy
wewnętrznej lub szyn najazdowych dla wózków inwalidzkich, które zastosowane zostaną dla
schodów wewnętrznych prowadzących do księgarni. Dodatkowo zlecono wykonanie remontu
schodów prowadzących do budynku od strony frontalnej zgodnie z wymogami zapisanymi
w Karcie oceny projektu. Po czym warunkowo (z zachowaniem powyższych wytycznych) Rada
zatwierdziła możliwość wykonania wejścia do Miejskiego Domu Kultury Południe w Katowicach
bez konieczności zainstalowania podjazdu dla wózków inwalidzkich. Podkreślono jednak, że
schody będą wykonane według wskazówek zapisanych w Karcie oceny projektu.

Po

przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 6
Z

dnia 26.06.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla remontu schodów
przy wejściu do Miejskiego Domu Kultury Południe w Katowicach

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą remontu schodów przy wejściu do Miejskiego Domu
Kultury Południe w Katowicach.
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział czterech członków Rady oddano
4 głosy 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.
Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

W związku z faktem, że na spotkanie Rady nie zgłosili się przedstawiciele biura
architektonicznego przygotowującego projekt budowy Stadionu Miasta Katowice punkt ten
pozostał bez rozpatrzenia.
Przewodnicząca przeszła do omówienia spraw bieżących. W ramach których zebrani
zaproponowali, aby skierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pismo
dotyczące zmiany godzin przyjmowania klientów Ośrodka.
Członkowie Rady zaproponowali, aby w miarę możliwości kolejne spotkanie Rady odbyło
się w Tężni Solankowej w Parku Zadole w Katowicach. Spotkanie to umożliwi weryfikację
dostępności tężni do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także będzie okazją do dokonania wizji
w spawie przywrócenia przystanku autobusowego przy ul. Traktorzystów.
Po wyczerpaniu się spraw bieżących Przewodnicząca zakończyła zebranie wyznaczając
termin kolejnego posiedzenia na dzień 24 lipca 2019 r. na godz. 12.00.
P RZ E W O D N I C Z Ą O
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób N iepełnospraw na
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B a r b a r a Grześ

Załączniki:
- Lista obecności osób obecnych na zebraniu Rady dn. 26.06.2019 r.
- Uchwały z dnia 26.06.2019 numery od 1 do 6

Uchwała nr 1
Z

dnia 26.06.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „Przebudowa ul. Grażyńskiego w Katowicach "

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa ul. Grażyńskiego w
Katowicach”.
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano
3 głosy 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.

MlfWODNfCZĄCA
fcwtóowej SpotoneJ M y ds. Osób Niepełnosprawnych

......................B?;jb.4r3.6ij.ei........... „TT...

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Uchwała nr 2
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „Drogi Dla Rowerów dla połączenia strefy „ Tempo 30”
z węzłem przesiadkowym Brynów Pętla”

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Drogi Dla Rowerów dla połączenia strefy
„Tempo 30" z węzłem przesiadkowym Brynów Pętla”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech 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.
PRZEWODNI CZKA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Nfepehiospr.<wr,yrh

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Uchwała nr 3
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla projektu
pn. „Termomodernizacja budynków chirurgii i interny Szpitala Murcki”

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynków chirurgii
i interny Szpitala Murcki” w Katowicach.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech 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.
PRZEWODNI CZĄCA
S (« * a n e j Bady ds. Osdb «epetaosOT»m,,:l,

Barbara Grzej

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Uchwała nr 4
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla koncepcji
pn. „Przebudowy toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowy toru saneczkowego w Parku
Kościuszki w Katowicach”.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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.
P R Z E WO D N I C Z Ą C A
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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Bar t rar a Grześ

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Uchwała nr 5
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla koncepcji
pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego
i Księcia Henryka Pobożnego w Katowicach ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.” Zagospodarowanie terenu wokół stawu
pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego i Księcia Henryka Pobożnego w Katowicach“'.
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział czterech członków Rady oddano
4 głosy 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.

^ k h w o d n i c z ą c a
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

Uchwała nr 6
z dnia 26.06.2019 r.
dotycząca wydania opinii dla remontu schodów
przy wejściu do Miejskiego Domu Kultury Południe w Katowicach

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą remontu schodów przy wejściu do Miejskiego Domu
Kultury Południe w Katowicach.
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział czterech członków Rady oddano
4 głosy 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.

p r z e w o d n i c z ą »'
Powiatowej Społecznej Radyds. Osób Niepełna

„
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B a r b a r a 6 rześ

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2019 r.

