Protokół spotkania
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Katowice, dn. 9 stycznia 2019 r.
Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 1 2 .0 0 - 16.00.

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

Rady

przewodniczyła

Barbara

Grześ

pełniąca

funkcję

Przewodniczącej

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
09.01.2019 r.
W zebraniu Rady po raz pierwszy uczestniczył pan Jarosław Makowski, który jest
przedstawicielem Rady Miasta Katowice. Na mocy postanowień Rady Miasta pan Jarosław
Makowski zastępuje od dnia dzisiejszego pana Dariusza Łyczko.
Przewodnicząca poprosiła o odczytanie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 12 grudnia 2018
r., po odczytaniu protokołu zebrani przeprowadzili głosowanie (5 głosów za, 0 głosów przeciw) i
przyjęli tekst dokumentu w zaprezentowanym brzmieniu.
Przewodnicząca rozpoczęła obrady. Zebrani przeszli do omówienia kwestii organizacji
w mieście Katowice usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz procedur
związanych z wyborem realizatorów tych usług. W dyskusji wzięła udział pani Anna Trepka
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, która przedstawiła zakres
organizacyjny i skalę liczbową usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
realizowanych w mieście oraz poinformowała zebranych o procedurach wyboru realizatorów tych
usług. Po przeprowadzonej dyskusji na ten temat pani Dyrektor zobowiązała się do przedłożenia
Radzie

kolejnych

danych

liczbowych

w

tej

sprawie,

dyskusja

będzie

kontynuowana

po przedłożeniu kolejnych informacji przez MOPS na ten temat.
Następnie zebrani przeszli do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Na podstawie
przedłożonych dokumentów członkowie Rady zapoznali się z projektem dotyczącym budowy układu
drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Przewodnicząca przekazała głos przedstawicielowi biura
architektonicznego przygotowującego projekt, który zapoznał zebranych ze szczegółami koncepcji.
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 1
Z

dnia 9.01.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla projektu
budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu budowy układu drogowego w rejonie
ul. Tysiąclecia 88b.

§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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych z dnia 09.01.2019 r.

Następnie przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu Porządku obrad. Zebrani
zapoznali się z Miejskim Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2021
„Katowice bez barier" na rok 2019. Po krótkiej dyskusji pozytywnie zaopiniowano Program, poczym
podjęto Uchwałę:
Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 2
Z

dnia 9.01.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

na lata 201 7 - 2021 „Katowice bez barier” na rok 2019

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada wydaje dla Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 2021 „Katowice bez barier’ na rok 2019.

§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.
W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu Porządku obrad. W
ramach spraw bieżących nie wniesiono żadnych kwestii.
Na

tym

spotkanie

zakończono,

wyznaczając

termin

kolejnego

posiedzenia

na 13 lutego 2019 r. na godz. 12.00.
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P R Z E W O D N I C Z Ą C A
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Grześ

