
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Katowicach w dniu 14 października 2020 r.

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczną do 

członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań 

i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Następnie, drogą 

mailową, członkowie Rady oddawali głosy w sprawie projektu, a architekt otrzymywał 

wiadomość o pozytywnej/negatywnej ocenie koncepcji wraz z informacją o ewentualnych 

uwagach. Karty oceny są na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ 

w dogodnym dla niej terminie.

W zdalnych obradach udział wzięło 5 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pan Jarosław Makowski -  Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (2018-2023) 

Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca,

Pani Bożena Werner -  Zastępca Przewodniczącej,

Pani Sylwia Siudak -  Sekretarz,

Pan Piotr Borgulat -  Członek Rady.

Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 14 października 2020 r. 
(załącznik nr 1 do protokołu).

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 września 2020 r.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób -  5 głosów „za".

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Koncepcja wykonania wodnego placu zabaw 

na Osiedlu Tysiąclecia".

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:

• toalety dla osób z niepełnosprawnościami zgodne ze standardami dostępności,

• kostka bezfazowa na chodnikach,

• kontrastowe obrzeża chodników -  ułatwienie dla osób niedowidzących,

• ławki z oparciami i podłokietnikami zgodne ze standardami dostępności,
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• przebieralnie bezprogowe, przynajmniej jedna z nich obszerna, umożliwiająca 

korzystanie z niej osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (150*150 cm). 

Ponadto zostało skierowane na wniosek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych pismo do Wydziału Edukacji i Sportu z prośbą, o rozważenie zaopatrzenia 

istniejących i nowopowstałych wodnych placów zabaw w co najmniej jeden wózek inwalidzki, basenowy 

z siedziskiem odpływowym, który mógłby być używany przez osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza 

dzieci i młodzież do zabaw wodnych

Uchwała nr 1
z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Koncepcji wykonania wodnego placu zabaw na Osiedlu

Tysiąclecia"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Koncepcja wykonania wodnego placu 

zabaw na Osiedlu Tysiąclecia".

§ 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.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej nr 64 w Katowicach przy ul. Medyków 27"

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Uchwała nr 2

z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64

w Katowicach przy ul. Medyków 27"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły
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Podstawowej nr 64 w Katowicach przy ul. Medyków 27".

§ 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.

4. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Projekt przebudowy, remontu oraz docieplenia 

budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 w Katowicach wraz 

z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu 

Katowice -  Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków oświatowych".

W głosowaniu wzięło udział 5 osób -  5 głosów „za".

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:

• trzy windy o wymiarach zgodnych z wytycznymi dostępności -  po jednej 

w każdym skrzydle szkoły,

• zainstalowanie podnośnika schodowego w części basenowej,

• dostosowanie na parterze toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wraz 

z systemem alarmowym, zgodnej z wytycznymi dostępności -  z uwagi na trudny 

układ budynku, sugeruje się w przyszłości dostosowanie toalet na pozostałych 

kondygnacjach.

Uchwała nr 3

z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Projekt przebudowy, remontu oraz docieplenia budynku 

Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 w Katowicach wraz z przebudową i remontem 

elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu Katowice -  Czyste Powietrze -  

termomodernizacja budynków oświatowych"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Projekt przebudowy, remontu oraz 

docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 w Katowicach wraz 

z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu Katowice -
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Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków oświatowych".

§ 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.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Projekt przebudowy, remontu oraz docieplenia 

budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach wraz 

z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu 

Katowice -  Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków oświatowych".

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:

• winda o wymiarach zgodnych z wytycznymi dostępności, obsługująca wszystkie 

kondygnacje,

• zainstalowanie podnośników schodowych na parterze do Sali gimnastycznej i na 

drugim piętrze do sal lekcyjnych,

• dostosowanie na parterze toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wraz 

z systemem alarmowym, zgodnej z wytycznymi dostępności -  sugeruje się 

w przyszłości dostosowanie toalet na pozostałych kondygnacjach.

Uchwała nr 4

z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „ Projekt przebudowy, remontu oraz docieplenia budynku 

Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach wraz z przebudową 

i remontem elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu Katowice -  Czyste 

Powietrze -  termomodernizacja budynków oświatowych"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Projekt przebudowy, remontu oraz 

docieplenia budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach wraz
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z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w ramach projektu Katowice -  

Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków oświatowych".

§ 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.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar 

D i F w 2020 roku.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Uchwała nr 5

z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D i F w 2020 roku

§ 1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D i F w 2020 roku.

§ 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.
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Uchwała nr 5

z dnia 14 października 2020 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

§ 1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

§ 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.

7. Na obrady Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynął projekt 

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 4 i Teatralnej 7 w Katowicach", 

z uwagi na to, iż większa część budynku nie spełnia wymogów dostępności koncepcja 

została cofnięta do ponownego przeprojektowania (I etap konsultacji).

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia 

Porada-Olszewska z Referatu IV Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 12 listopada 2020 roku.
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Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 

14.10.2020 r.

Podpisała Barbara Grześ

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady

ds. Osób Niepełnosprawnych
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Załącznik nr 1

Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 
14 października 2020 roku. (obrady zdalne)

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 września 2020 r.
2. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Koncepcja wykonania wodnego 

placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia".
3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 64 w Katowicach przy ul. Medyków 27".
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „ Projekt przebudowy, remontu 

oraz docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 
w Katowicach wraz z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w 
ramach projektu Katowice -  Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków 
oświatowych".

5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „ Projekt przebudowy, remontu 
oraz docieplenia budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 
w Katowicach wraz z przebudową i remontem elementów zagospodarowania terenu w 
ramach projektu Katowice -  Czyste Powietrze -  termomodernizacja budynków 
oświatowych".

6. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D i F w 2020 
roku.

7. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Przebudowy budynku przy 
ul. Warszawskiej 4 i Teatralnej 7 w Katowicach"- I etap konsultacji.
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