
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

w dniu 20 kwietnia 2022 r. -  obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams

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

Przebieg obrad: posiedzenie miało charakter uzupełniających do posiedzenia z dnia 13 

kwietnia 2022 roku. Zwołane zostało w celu zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice bez barier".

W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca Rady,

Pani Bożena Werner -  Wiceprzewodnicząca Rady,

Pani Sylwia Siudak -  Sekretarz Rady,

Pan Piotr Borgulat - Członek Rady,

Zaproszeni goście:

Pan Jerzy Woźniak -  Wiceprezydent Miasta Katowice,

Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech -  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Harmonogram obrad dotyczył tylko 1 punktu zgodnie z ww. celem zwołanego posiedzenia.

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice 

bez barier".

Na posiedzeniu Pan Wiceprezydent Jerzy Woźniak wyjaśnił członkom Rady, że jednym 

z priorytetowych działań realizowanych w mieście Katowice jest zapewnienie pełnego 

dostępu osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych oraz możliwości 

uczestniczenia we wszystkich sferach aktywności społecznej i zawodowej. Jednakże wszystkie 

realizowane w mieście inwestycje są ściśle związane z możliwościami finansowym miasta. 

Ponadto wyjaśnił, iż powierzenie realizacji zadań należących do zakresu koordynatora ds. 

dostępności architektonicznej, a wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami jest aktualnie tematem wymagającym analizy zakresu 

odpowiedzialności i możliwości organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych 

miasta.
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Pani Naczelnik natomiast zwróciła uwagę na umocowanie w przepisach prawa ww. programu: 

Uchwała stanowi wykonanie zapisu art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 573), który zobowiązuje powiat do opracowywania i realizacji, zgodnych 

z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań powiatu należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i po pożegnaniu zaproszonych gości Rada przeszła do 

głosowania nad projektem uchwały. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. 

uchwały.

Uchwała nr 1

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026

Katowice bez barier

§ 1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice bez 

barier".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 

0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§3

Głosy członków Rady w dniu 20 kwietnia 2022 r. zebrała Bożena Michałek Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

P R Z E W O D N I C Z Ą C A  
Powiatowej Społecznej Rady^łs. Osó^Njepełnosppwnyrh

Qph *
B a r b a r a  G r z e ś
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