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Protokół   spotkania Powiatowej  Społecznej   Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  

w Katowicach w dniu 9 stycznia 2020 r. 

 

Miejsce  spotkania :  Urząd  Miasta Katowice , ul. Rynek 1 , godz. 13.00. 

 

Przebieg obrad : Otwarcie   posiedzenia  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęła Pani Jolanta Wolanin, Zastępca Naczelnika 

Wydziału Polityki Społecznej. Przywitała  zebranych, a  następnie  oddała  głos  Pani Bożenie 

Werner pełniącą  funkcję   Zastępcy  Przewodniczącej  Rady. Wiceprzewodnicząca   rozpoczęła  

obrady. 

W związku z ogłoszeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przetargu 

na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rada  zwróciła  się do dyrektor MOPS, 

Pani Anny Trepka z pisemną  prośbą o wyjaśnienie kryteriów przetargowych na lata lipiec 2020 

– czerwiec 2022, warunków zawierania umów oraz zakresu obowiązków opiekunek                           

i asystentów osób niepełnosprawnych. 

Zaproszeni przedstawiciele katowickiego MOPS-u w osobie Pani Anny Trepka - dyrektora, Pani 

Agnieszki Dutka – kierownika Działu Pomocy, Pana Mariusza Nowak oraz Pani Marty 

Maliszewskiej, udzielili członkom Rady wyjaśnień dotyczących przetargu oraz wzięli pod uwagę 

sugestie Rady dotyczące kryteriów przetargowych. Poruszono inne zagadnienia dotyczące 

wsparcia osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor zapewniła, że jest otwarta na dialog                     

z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych oraz chętnie skorzysta                                

z doświadczenia członków Rady (w załączeniu do protokołu pismo z uwagami Rady 

dotyczącymi kryteriów przetargowych). 

 

Następnie zebrani przeszli do omówienia 3 punktu porządku obrad tj. Budowa węzła 

przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System 

Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”. Projekt przedstawiano na 

posiedzeniu Rady 10 grudnia 2019 r., jednak w związku z licznymi błędami nie uzyskał 

pozytywnej opinii członków Rady. Po naniesieniu do projektu sugerowanych poprawek, Rada 

zaopiniowała koncepcję pozytywnie, bez wnoszenia uwag.  
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Uchwała  nr  1 

 z  dnia 12  lutego 2020 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. „Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w 

ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”” 

§ 1 

Powiatowa  Społeczna  Rada  ds.  Osób  Niepełnosprawnych uchwala, co  następuje : 

Rada wydaje  pozytywną  opinię  dotyczącą  projektu pn. Budowa węzła przesiadkowego – 

węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” 

§ 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. 

 

Załącznik: 

Karta   oceny  przedstawionego  projektu/koncepcji   

 

W dalszej kolejności, w związku z brakiem spraw bieżących do omówienia, termin kolejnego 

posiedzenia ustalono na dzień 12 lutego 2020 r. o godz. 12.00, a Wiceprzewodnicząca  

zakończyła posiedzenie. 

 

Załączniki: 

    -  Lista obecności osób obecnych na zabraniu Rady z dn. 09.01.2020 r. 

    -  Uchwały  z dnia 12.02.2020 r.  numer 1 

 

  

 

 

                                                           Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca 

                                                           Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 


