
Protokół spotkania

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dn. 13 lutego 2019 r.

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.00- 16.30.

Przebieg obrad: Otwarcie posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
rozpoczęcie obrad.

Obradom Rady przewodniczyła Joanna Zarzycka pełniąca funkcję Sekretarza 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 13.02.2019 r., naniesiono zmiany w porządku obrad, postanowiono, że Protokół 

z posiedzenia Rady w dniu 9 stycznia br. zostanie odczytany na spotkaniu kolejnym z uwagi na 

znaczną absencję członków Rady w bieżącym posiedzeniu.

Przewodnicząca rozpoczęła obrady. Zebrani przeszli do omówienia pierwszego punktu 

Porządku obrad na dzień 13.02.2019 r. Przewodnicząca przekazała głos obecnemu na spotkaniu 

przedstawicielowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który przedstawił działania 

podejmowane przez GZM działania uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych pasażerów. 

Przedstawiciel GZM określił kwestie organizacji transportu publicznego, wymienił działania, które 

są podejmowane uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych pasażerów, wyraził pozytywną 

opinię i poparł przedstawioną propozycję organizacji szkoleń dla kierowców z zakresu obsługi 

niepełnosprawnych pasażerów oraz poinformował, że GZM planuje w najbliższym czasie powołać 

ciało doradcze dotyczące podnoszenia standardów jakości świadczonych usług składające się z 

przedstawicieli miast członkowskich Metropolii, pasażerów niepełnosprawnych, pracowników 

GZM, pasażerów niepełnosprawnych oraz seniorów, zapewniając że członkowie Rady zostaną 

poinformowani o powołaniu podmiotu oraz zaproszeni do współpracy. Zebrani byli 

usatysfakcjonowani spotkaniem.
Przewodnicząca podziękowała przedstawicielowi GZM za udział w spotkaniu Rady po 

czym przeszła do omówienia kolejnego punktu Porządku obrad przekazując głos przedstawicielce 

biura architektonicznego przygotowującego projekt „Tyrolka -  zjazd na linie. Dodatkowe atrakcje 

przy placu zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla'’, która zapoznała zebranych z projektem 

architektonicznym. Na podstawie przedłożonych dokumentów członkowie Rady zapoznali się z



projektem i zatwierdzili go, ujmując uwagi w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji 

opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr I 

z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 

pn. „ Ty rolka -  zjazd na linie. Dodatkowe atrakcje przy placu zabaw 

u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla ”

§ 1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Tyrolka -  zjazd na linie. Dodatkowe 
atrakcje przy placu zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla”.

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

Następnie Przewodnicząca przekazała głos przedstawicielce biura architektonicznego 

przygotowującego projekt „Zazielenienie Bulwarów Rawy”, która zapoznała zebranych z projektem 

architektonicznym. Na podstawie przedłożonych dokumentów członkowie Rady zapoznali się 

z projektem i zatwierdzili go, ujmując uwagi w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji 
opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:



Uchwała nr 2 

z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 

pn. „Zazielenienie Bulwarów Rawy ”

§ 1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zazielenienie Bulwarów Rawy".

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad i przekazała głos 

przedstawicielowi biura architektonicznego opracowującego projekt pn. „Zagospodarowanie terenu 

u zbiegu ulic Saskiej i Chabrowej w Katowicach”. Na podstawie przedłożonych dokumentów 

członkowie Rady zapoznali się z projektem i zatwierdzili go, ujmując uwagi w Karcie oceny 

przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 3 
z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu

pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Saskiej i Chabrowej w Katowicach ”



Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic 

Saskiej i Chabrowej w Katowicach”.

§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad 

i przekazała głos przedstawicielowi biura architektonicznego opracowującego projekt 

pn. „Oznakowanie trasy biegowej w Parku Kościuszki w Katowicach”. Na podstawie 

przedłożonych dokumentów członkowie Rady zapoznali się z projektem i zatwierdzili go, ujmując 

uwagi w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwala nr 4 

z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 

pn. y,Oznakowanie trasy biegowej w Parku Kościuszki w Katowicach ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Oznakowanie trasy biegowej w Parku 
Kościuszki w Katowicach”.

§2



Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad i przekazała głos 

przedstawicielowi biura architektonicznego opracowującego projekt pn. „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach 

mająca na celu adaptację na klub seniora”. Na podstawie przedłożonych dokumentów członkowie 

Rady zapoznali się z projektem i zatwierdzili go, ujmując uwagi w Karcie oceny przedstawianego 

projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwala nr 5 

z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku 

przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach mająca na celu adaptację na klub seniora ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach mająca na celu adaptację na 

klub seniora”.

§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad i przekazała głos 

przedstawicielowi biura architektonicznego opracowującego projekt pn. „Termomodernizacja 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Boya-Żeleńskiego 94 w Katowicach”. Na 

podstawie przedłożonych dokumentów członkowie Rady zapoznali się z projektem i zatwierdzili 

go, ujmując uwagi w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 6 

z dnia 13.02. 2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 

pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Boya-Żeleńskiego 94 w Katowicach ”

§ 1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Boya-Żeleńskiego 94 w Katowicach”.

§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 13.02.2019 r.

W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu Porządku 

obrad. Do omówienia koncepcji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu miejskiego 

w Katowicach” zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami zaproszeni zostali przedstawiciele Klubu 

Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice. Przewodnicząca przekazała głos przedstawicielom 

biura architektonicznego opracowującego projekt stadionu. Zebrani podjęli dyskusję na temat 

inwestycji, jednak w związku z faktem, że budowa stadionu wraz z infrastrukturą jest bardzo 

obszernym zadaniem wymagającym opinii w wielu wymiarach, dyskusję przerwano uznając 

za konieczną do doprecyzowania na kolejnych spotkaniach, które odbędą się w terminie 

późniejszym.

W dalszej kolejności zebrani przeszli do omówienia kolejnych spraw, w związku z czym 

postanowiono, że Rada wydaje pozytywną opinię dla wniosku Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji 

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” dotyczącą zakupu samochodu do przewozu 

podopiecznych Stowarzyszenia oraz pozytywnie opiniuje wniosek zakupu samochodu do przewozu 

podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”.
Na tym spotkanie zakończono, wyznaczając termin kolejnego posiedzenia 

na 13 marca 2019 r. na godz. 12.00.

p r z e w o d n i c z ą c a  
Powiatowej Społeczne} Rattyds. Osób tbepetoosprawfiftK

Barbara Gritś




