
Protokół ze spotkania
Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych w Katowicach

dnia 17.04.2019r.

Miejsce spotkania Katowice ul. Młyńska 4 godz. 12.00 -  16.00 

Przebieg obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych. 

Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie quorum - wymaganej liczby członków do 
prowadzenia obrad.

2. Przywitanie zebranych gości przez Przewodniczącego Rady.
Następnie członkowie Rady zatwierdzili protokół spotkania Rady z dnia 13.03.2019r. 
Przewodnicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zabrała głos odnośnie przywrócenia 
przystanku przy DPS na ul. Traktorzystów. P. Izabela Górecka -  Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych zaproponowała aby Rada napisała pismo do Wydziału Transportu 
Metropolitalnego o przywrócenie tego przystanku. Następnie zabrani przeszli do tematu 
likwidacji barier architektonicznych w placówkach ING Banku Śląskiego SA przy ul. 
Stawowa 10 oraz ul. Kościuszki 19. Na ul. Stawowej przy wejściu do Banku ING jest 
bariera w postaci schodów. Na żadną formę przebudowy wejścia do Banku nie zgadza się 
konserwator zabytków. Rozwiązaniem problemu wg. Architektów byłaby zmiana 
geometrii nawierzchni. Rada ma napisać pismo do pani konserwator odnośnie wykonania 
pochyłu wzdłuż elewacji budynku z uzasadnieniem dlaczego jest to rozwiązanie lepsze niż 
zmiana geometrii nawierzchni. Jeżeli chodzi o wejście do Banku ING przez osoby 
niepełnosprawne na wózkach przy ul. Kościuszki, rozwiązaniem byłaby platforma i 
pochylnia wzdłuż elewacji budynku na co nie ma zgody konserwatora. Nie podjęto żadnej 
decyzji w związku z tym pani Izabela Górecka zaproponowała umówienie spotkania 
architektów z Naczelnikiem Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego z panem 
Olszewskim. Ustalono, że dalszy ciąg tego tematu będzie zależał od rozmowy i spotkania 
z Naczelnikiem. Na chwilę obecną nie podjęto żadnych rozwiązań. Kolejnym tematem 
spotkaniem Rady było zatwierdzenie projektu „Wykonanie termomodernizacji budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach wraz z likwidacją 
niskiej emisji, przebudową budynku nr 13a". Obiekt jest dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych.

• Przed wejściem do budynku ma być wycieraczka o wymiarach 150 x 100,
• Wejście dostosowane jest dla osoby niepełnosprawnej na wózku -  szerokie,
• Łazienka dostosowana dla osoby niepełnosprawnej,
• Duża przestrzeń manewrowa,
• Drzwi mają 90cm szerokości z kątem rozwarcia 110°

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt i po przeprowadzeniu głosowania podjęła 
uchwałę.

Następnie członkowie rady zatwierdzili projekt „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w rejonie ulic Styczniowej i Biniszkiewicza".

• Ograniczenie w tej strefie 20km/h,
• Nawierzchnia z kostki brukowej,
• Obniżenie krawężników na całej długości zatok postojowych, które ułatwiają wjazd oraz 

późniejsze włączenie się do ruchu.



Na tym etapie projektu Rada nie miała żadnych uwag. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto 
Uchwałę.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu „Układu drogowego 
dla ul. Gospodarczej w Katowicach"

• Chodniki asfaltowe,
• Ścieżki z kostki bezfazowej.
Na tym etapie projektu Rada nie miała żadnych uwag. Po przeprowadzeniu głosowania 

podjęto Uchwałę.

Następnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu „Katowicka struktura rowerowa- Rondo 
gen. J. Ziętka".

• Obok ścieżki będzie chodnik,
• Oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika krawężnikiem,
• Ścieżka rowerowa asflatowa,
• Chodnik z kostki bezfazowej,
• Początek i koniec chodnika z polem uwagi.
Rada pozytywnie zaopiniowała ten projekt z uwzględnieniem w karcie oceny tych uwag i podjęła 

Uchwałę.

Następnie zebrani zajęli się zatwierdzeniem projektu „Budowa trzech basenów w dzielnicach 
-  Lokalizacja I Katowice Szopienice -  Burowiec -  ul. Hallera, ul. Konna.

Przy ul. Hallera projekt uległ zmianie:
• Jest zaprojektowana pochylnia ze względu na spadek terenu,
• Rada wnioskuje o wydłużenie pochylni aby było mniej manewrów,
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt i po przeprowadzeniu głosowania podjęła 

uchwałę

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu „Rozbudowa Placu Zabaw 
przy ul. Radockiego 198 -  230"

• Dostosowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci Niepełnosprawnych,
• Huśtawki
• Bocianie gniazdo,
• Piaskownica z elementami sensorycznymi.
Zastrzeżenia i uwagi ze strony Rady:

• Pole uwagi przy wejściu i wyjściu,
• Pole uwagi na skrzyżowaniach.
Rada pozytywnie rozpatrzyła projekt z uwzględnieniem tych uwag i podjęła Uchwałę.

Następnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu „Słoneczna strefa rekreacji". 
Rada nie miała żadnych uwag i podjęła Uchwałę.

Następnie Rada zatwierdziła projekt „Interaktywny plac zabaw przy ul. Wiązowej 5 
w Katowicach". Rada nie miała żadnych uwag podjęła Uchwałę i wydała pozytywną opinię.

Rada wydała pozytywną ocenę dla projektu „Piękna zieleń w Śródmieściu Katowic" i podjęła 
Uchwałę.

Kolejnym punktem spotkania było zatwierdzenie projektu przebudowy istniejącego placu 
zabaw przy ul. Saint Etienne 2-2a -  7-7a w Katowicach.

Rada pozytywnie zaopiniowała ten projekt i podjęła uchwałę.



Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu budowy placu zabaw z piaskiem i wodą 
„Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim w Katowicach.

Rada nie miała żadnych uwag i podjęła Uchwałę.

Następnym punktem obrad było zatwierdzenie projektu przebudowy i rozbudowy 
istniejącego placu zabaw w Nikiszowcu, na placu przy ul. Ks. Ficka, Garbarskiej i Odrowążów 
w Katowicach.

Rada miała uwagę dotyczącą małej ilości przyrządów, sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych 
na placu zabaw i ustaliła, że 3 sprzęty mają być dedykowane dla dzieci niepełnosprawnych.

• Piaskownica integracyjna,
• Mała zjeżdżalnia,
• Huśtawki dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych.
Rada wydała pozytywną opinię z uwzględnieniem tych uwag i podjęła Uchwałę.

Rada nie miała żadnych uwag co do zatwierdzenia budowy skate parku przy ul. Barcelońskiej 
w Katowicach, wydała pozytywną ocenę i podjęła Uchwałę.

Na tym zakończono obrady Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
i ustalono termin kolejnego spotkania na 15.05.2019r.

p r z e w o d n i c z ą c a
S to rn i Spotowi Rady Oaib Nlertospawnych 

Barbara Grzei



Uchwała Nr 1 z dnia 17.04.2019r.
dotycząca zatwierdzenia projektu Wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13;13a w Katowicach 
wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową budynku nr 13a"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu Wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach wraz z likwidacją

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

Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

niskiej emisji, przebudową budynku nr 13a" 

§2

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady



Uchwała Nr 2 z dnia 17.04.2019r. 
dotycząca „Przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w rejonie ulic Styczniowej i Biniszkiewicza".

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w rejonie ulic Styczniowej i Biniszkiewicza".

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 2 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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Uchwała Nr 3 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Układu drogowego dla ul. Gospodarczej w Katowicach"

§ l

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Układu drogowego dla ul. Gospodarczej

w Katowicach"

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Załącznik do Uchwały nr 3 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Katowicka struktura rowerowa- Rondo

gen. J. Ziętka".

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 4 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady

Uchwała Nr 4 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Katowicka struktura rowerowa- Rondo gen. J. Ziętka".
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Uchwała Nr 5 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Budowy trzech basenów w dzielnicach -  Lokalizacja I Katowice 

Szopienice -  Burowiec -  ul. Hallera, ul. Konna.

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu Budowa trzech basenów w 
dzielnicach -  Lokalizacja I Katowice Szopienice -  Burowiec -  ul. Hallera, ul. Konna.

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 5 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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Uchwała Nr 6 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Rozbudowy Placu Zabaw przy ul. Radockiego 198 -  230"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Rozbudowa Placu Zabaw przy ul.
Radockiego 198 -  230"

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 6 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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Barbara Grześ



Uchwała Nr 7 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Słoneczna strefa rekreacji"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Słoneczna strefa rekreacji"

§2

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

Załącznik do Uchwały nr 7 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uchwała Nr 8 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Interaktywnego plac zabaw przy ul. Wiązowej 5 w Katowicach"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Interaktywny plac zabaw przy ul.
Wiązowej 5 w Katowicach"

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 8 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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Uchwała Nr 9 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca „Piękna zieleń w Śródmieściu Katowic"

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Piękna zieleń w Śródmieściu Katowic"

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 9 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu przebudowy istniejącego placu zabaw przy ul. 

Saint Etienne 2-2a -  7-7a w Katowicach.

Uchwała Nr 10 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca projektu przebudowy istniejącego placu zabaw

przy ul. Saint Etienne 2-2a -  7-7a w Katowicach.

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

Załącznik do Uchwały nr 10 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady

§2

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Grzct



Uchwała Nr 11 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca projektu budowy placu zabaw z piaskiem i wodą „Fabryka wody"

na Skwerze Koszyckim w Katowicach.

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu budowy placu zabaw z piaskiem i wodą 

„Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim w Katowicach.

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 11 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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Uchwała Nr 12 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego placu zabaw 

w Nikiszowcu, na placu przy ul. Ks. Ficka, Garbarskiej i Odrowążów
w Katowicach.

§ 1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego placu 

zabaw w Nikiszowcu, na placu przy ul. Ks. Ficka, Garbarskiej i Odrowążów w Katowicach.

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały nr 12 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady
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§ l

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię zatwierdzenia budowy skate parku 

przy ul. Barcelońskiej w Katowicach 

§2

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr 13 z dnia 17.04.2019r.
Dotycząca zatwierdzenia budowy skate parku

przy ul. Barcelońskiej w Katowicach

Załącznik do Uchwały nr 13 z dnia 17.04.2019r.
• Karta oceny przedstawionego projektu opinii Powiatowej Społecznej Rady

P R l  i  W o o n * ( 7 1\ r  > 
Powiatowej Społecznej fiadv ris. O s* mtśmmm»

F i
flarfcara Gnai






