
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Katowicach w dniu 19 sierpnia 2021 r. -  obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams

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

Przebieg obrad: W obradach on-line udział wzięło 5 członków Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca,

Pani Bożena Werner -  Zastępca Przewodniczącej,

Pani Sylwia Siudak - Sekretarz 

Pan Piotr Borgulat -  członek Rady,

Jarosław Makowski -  radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu. 

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 19 sierpnia 2021 r. (załącznik 

nr 1 do protokołu).

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 lipca 2021 r.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby -  4 głosy „za". Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego -  

radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady.

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowlany dostosowania chodnika 

wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów".

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za". Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego -  

radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady.

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 1 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt budowlany dostosowania chodnika wzdłuż ulicy 

Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Projekt budowlany dostosowania
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chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach dla potrzeb rowerzystów".

§ 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.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury skateparku przy 

Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach".

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za". Bez głosu Pana Jarosława Makowskiego -  

radnego Rady Miasta Katowice z uwagi na późniejsze dołączenie do posiedzenia Rady. 

Jednocześnie do projektanta wysłano zalecenie Rady:

• Zaprojektowanie 1-2 ławek poza strefą skateparku, umożliwiających obserwowanie 

uczestników z bezpiecznego miejsca.

Uchwała nr 2 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury skateparku przy Pomniku Trudu

Górniczego w Katowicach"

§1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury skateparku 

przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach".

§ 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.

4. Konsultacja projektu pn.: „MDK Witosa -  budowa domu kultury wraz
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z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku na terenach w rejonie 

ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego w Katowicach" -  I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

Uwagi dotyczące budynku MDK Witosa:

• przynajmniej jedne drzwi wejściowe wyposażyć w drzwi automatyczne,

• drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości min. 90 cm,

• duże i ciężkie drzwi należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję 

opóźnionego zamykania,

• zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,

• należy uwzględnić przestrzeń manewrową 150x150 cm w istotnych miejscach dla osób 

z niepełnosprawnościami np. aneksach kuchennych, pomieszczeniach biurowych, przed 

i za drzwiami do toalet dla osób z niepełnosprawnościami oraz w samych toaletach,

• w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową, 

konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi,

• zaleca się, żeby winda obsługiwała wszystkie kondygnacje, łącznie z piwnicą,

• w szatni zastosować obniżony blat,

• scena sali wielofunkcyjnej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

• na każdej kondygnacji toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem piwnicy).

Wersie rozwiązań toalety dla osób z niepełnosprawnościami na parterze:

• toaleta dla osób z niepełnosprawnościami z przewijakiem dla osoby dorosłej,

uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm + osobno pokój matki z dzieckiem,

• pomieszczenie łączące toaletę dla osób z niepełnosprawnościami z przewijakiem dla 

dziecka/osoby dorosłej, uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm oraz 

wydzielonym, przytulnym kącikiem do karmienia dziecka (parawan, zasłonka, mała 

wnęka),

• toaleta dla osób z niepełnosprawnościami + osobno pokój matki z dzieckiem

z przewijakiem dla osób dorosłych, uwzględniającą przestrzeń manewrową 150x150 cm,

• natrysk dla osoby z niepełnosprawnością.
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Teren wokół budynku MDK Witosa:

• zaleca się zastosowania na terenie wokół MDK Witosa nawierzchni bezfazowej np. na 

ciągach pieszych, podjazdach i parkingach (gdy w projekcie zastosowana zostanie kostka 

granitowa, preferowana jest kostka cięta, z gładką powierzchnią - niezalecana jest na 

dużych powierzchniach kostka granitowa łupana),

• miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zlokalizowane jak 

najbliżej dostępnego wejścia do budynku,

• obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na 

chodnik,

• ścieżka edukacyjna -  z możliwością minięcia się dwóch wózków inwalidzkich,

• plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi,

• sucha rzeka -  w przypadku zaprojektowania przejść przez rzekę, uwzględnić osoby 

z niepełnosprawnościami,

• ścieżka pieszo-rowerowa -  równa, utwardzona nawierzchnia, umożliwiająca poruszanie się 

na wózku inwalidzkim,

• ogród społeczny -  równa, utwardzona nawierzchnia, umożliwiająca poruszanie się na 

wózku inwalidzkim oraz uwzględnienie szerokości przejść podczas projektowania ogrodu,

• miejsca spotkań -  nawierzchnia bezfazowa,

• fitness -  urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz nawierzchnia umożliwiająca 

poruszanie się na wózku inwalidzkim,

• dla zwiększenia komfortu zastosować ławki z oparciami i podłokietnikami,

• sugeruje się zastosowanie przysiadaków (tj. siedzisk do odpoczynku dla osób stojących),

• wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzało 

osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm 

(zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),

• wszelkiego rodzaju mała architektura (altany, pergole) wykonać bezprogowo lub 

maksymalnie z 2 cm krawężnikiem.

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego

projektu.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21
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z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali 

sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym 

budynkiem szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 

zagospodarowanie terenu".

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

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady dotyczącymi 

zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 21 (brak uwag do budynku szkoły):

• dla komfortu zastosować również standardowe ławki z oparciami i podłokietnikami,

• plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi,

- siłownię zewnętrzną wyposażyć w urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

dostosować nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

• wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał 

osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm 

(zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),

• miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zlokalizowane, jak 

najbliżej dostępnego wejścia do budynku,

• obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na 

chodnik.

Uchwała nr 3 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej 

z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz 

z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu"

§1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach poprzez budowę hali sportowej 

z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz
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z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu".

§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 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

budowy nowych parków w Katowicach" -  „Budowa parku przy ul. Wantuły".

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

Jednocześnie do projektanta wysłano zalecenia Rady:

• zaleca się zastosowanie na terenie parku nawierzchni bezfazowej na ciągach pieszych,

• plac zabaw z urządzeniami integracyjnymi oraz nawierzchnią dostępną dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich,

• dla zwiększenia komfortu zastosowanie ławek z oparciami i podłokietnikami,

• wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzać 

osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm 

(zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm),

• wszelkiego rodzaju małą architekturę wykonać bezprogowo oraz uwzględnić w nich 

miejsca dla wózków inwalidzkich (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm (zalecane 

180 cm) i szerokość 90 cm).

Uchwała nr 4 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 

nowych parków w Katowicach" -  „Budowa parku przy ul. Wantuły"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla budowy nowych parków w Katowicach" -  „Budowa parku przy ul. Wantuły".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Konsultacja projektu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -  

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 6 w Katowicach" -  I 

etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

• zaleca się za pomocą istniejącego szybu windy, umożliwić osobom 
z niepełnosprawnościami dostęp do komórek na poziomie piwnicy.

8. Konsultacja projektu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -  

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. 11 Listopada 8 w Katowicach" -  I 

etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

• zaleca się udostępnienie dla osób z niepełnosprawnościami całego budynku, przez 

zastosowanie w nim windy, w analogiczny sposób jak ma to miejsce w budynku nr 6.

Zalecenia dotyczące budynku:

• w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową 150 

x 150 cm - konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi. Pozwoli ono kontrolować 

to, co dzieje się za plecami osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.,

• w mieszkaniach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczyć przestrzeń 

manewrową 150x150 cm,

• duże i ciężkie drzwi należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję 

opóźnionego zamykania. Zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić 

otwieranie drzwi.,

• przy drzwiach należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach 160x160 cm od strony 

otwarcia skrzydła drzwi oraz 120x120 cm po drugiej stronie,

• klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,

• włączniki światła, uchwyty oraz klamki 80-100 cm, nie wyżej niż 120 cm

• gniazda elektryczne 30-100 cm.

O głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3
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Otoczenie budynku:

• w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach 

pieszych, podjazdach i parkingach, należy użyć kostki bezfazowej,

• gdy w projekcie zastosowana zostanie na ciągach pieszych kostka granitowa, preferowana 

jest kostka cięta, z gładką powierzchnią. Zdecydowanie niedopuszczalna jest kostka 

granitowa łupana, z nierówną powierzchnią.,

• dla zwiększenia komfortu zastosowanie ławek z oparciami i podłokietnikami,

• wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzało 

osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach: głębokość min. 140 cm 

(zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm),

• sugeruje się zastosowanie przysiadaków (siedzisk do odpoczynku dla osób stojących).

Udogodnienia dla osób słabowidzacych/niewidomych:

• kontrastowe obrzeża ciągów pieszych,

• faktura obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa,

• drzwi i ościeżnice w kontrastowych kolorach względem ścian,

• przyciski w windach z oznakowaniem w alfabecie Braille'a (niewskazane są panele 

sterujące dotykowe, ponieważ uniemożliwiają obsługę windy osobom niewidomym),

• oznakowanie w alfabecie Braille'a na górze i dole poręczy schodów, informujące 

o kondygnacji, na której się znajdujemy.

Projekty skierowano do ponownego zaopiniowania, po uwzględnieniu uwag projekty zostaną

po raz kolejny poddane głosowaniu.

9. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: Projekt budowy wiaty przystankowej 

w Katowicach w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy". Zielony 

Budżet I edycja.

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

Brak uwag do projektu.
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Uchwała nr 5

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: Projekt budowy wiaty przystankowej w Katowicach 

w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy". Zielony Budżet I edycja

§1

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

1. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Projekt budowy wiaty 

przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Zielony przystanek w każdej dzielnicy". 

Zielony Budżet I edycja.

§ 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.

10. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż 

odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego 1-04-NZI- 

WPF/WPI/mlecz".

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

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 6 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt wykonania szlaku turystycznego wzdłuż odcinka 

rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego l-04-NZI-WPF/WPI/mlecz".

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
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2. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Projekt budowy wiaty 

przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn. „Projekt wykonania szlaku 

turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania inwestycyjnego I- 

04-NZI-WPF/WPI/mlecz".

§ 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.

11. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Katowicach".

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

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 7 

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2

w Katowicach"

§ 1

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

3. Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. pn. „Termomodernizacja budynku 

Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§3
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Wolne wnioski:

1. Ustalenie z Centrum Usług Wspólnych - jednostką organizacyjną miasta Katowice, czy 

istnieje możliwość dostosowania całego budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Ustalenie z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - jednostką organizacyjną 

miasta Katowice informacji na temat montażu windy w budynku mieszczącym się przy 

ul. 11 Listopada 8 w Katowicach.

3. Ustalenie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Katowice możliwości wykonania ronda na 

skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Jankego.

4. Ustalono datę spotkania z Radami Jednostek Pomocniczych na 29 września 2021 r. za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, w celu określenia zakresu współpracy 

z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

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

Olszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 8 września 2021 roku.

Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad z dnia 19 sierpnia 2021 r.

p r z e w o d n i c z ą c a
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 
19 sierpnia 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 lipca 2021 r.
2. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowlany

dostosowania chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej w Katowicach 
dla potrzeb rowerzystów".

3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury 
skateparku przy Pomniku Trudu Górniczego w Katowicach".

4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „MDK Witosa -  budowa domu 
kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku na terenach 
w rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego w Katowicach" - 1 etap konsultacji.

5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach 
poprzez budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz łącznika pomiędzy 
głównym i historycznym budynkiem szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu".

6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy nowych parków w Katowicach" -  „Budowa parku przy 
ul. Wantuły".

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego -  dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy 
ul. 11 Listopada 6 w Katowicach".

8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego -  dostępność dla osób z niepełnosprawnościami przy 
ul. 11 Listopada 8 w Katowicach".

9. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: Projekt budowy wiaty
przystankowej w Katowicach w ramach zadania pn.: „Zielony przystanek w każdej 
dzielnicy". Zielony Budżet I edycja.

10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt wykonania szlaku 
turystycznego wzdłuż odcinka rzeki Mlecznej w Katowicach dla zadania 
inwestycyjnego 1-04-NZI- WPP/WPI/mlecz".

11. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Uzgodnienia dokumentacji 
projektowej pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 
w Katowicach".


