Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 9 września 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 4 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.

Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 9 września 2020 r. (załącznik
do protokołu).
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 12 sierpnia 2020 r.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby – 4 głosy „za”.

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Przebudowy budynku mieszkalnego przy
ul. Gliwickiej 93”.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•
Ponadto

zastosowanie kostki bezfazowej.

zostało

skierowane

na

wniosek

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds.

Osób

Niepełnosprawnych pismo do Wydziału Budynków i Dróg z prośbą, o udostępnienie całego
budynku dla osób z niepełnosprawnościami przez zainstalowanie windy w klatce schodowej.
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Uchwała nr 1
z dnia 9 września 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 93”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Gliwickiej 93”.
§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 „Zagospodarowania terenu przy ul. Grażyńskiego 12,
14” (Budżet Obywatelski).
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•

zastosowanie

kostki bezfazowej/z

mikrofazą

na

miejscach

postojowych

(w szczególności na miejscu postojowym dla osób z niepełnosprawnościami),
•

zastosowanie

obniżenia/pochylni

przy

miejscu

postojowym

dla

osób

z niepełnosprawnościami,
•

zastosowanie kostki bezfazowej na ciągach pieszych,

•

zastosowanie ławek z podłokietnikami i oparciem,

•

zniwelowanie zjazdów z chodników na jezdnię do 0.
Uchwała nr 2
z dnia 9 września 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Zagospodarowania terenu przy ul. Grażyńskiego 12, 14
w ramach Budżetu Obywatelskiego”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zagospodarowania terenu przy
ul. Grażyńskiego 12, 14 w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
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§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. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Zagospodarowania terenu A oraz B na Osiedlu
Tysiąclecia (Budżet Obywatelski).
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•

zniwelowanie zjazdów z chodników na jezdnię do 0.
Uchwała nr 3
z dnia 9 września 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu A oraz B na Osiedlu Tysiąclecia
w ramach Budżetu Obywatelskiego”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zagospodarowanie terenu A oraz B na
Osiedlu Tysiąclecia w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
§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.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Modernizacji boiska na Wulcu” przy ulicy Ścigały.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•

zastosowanie kostki bezfazowej,

•

zastosowanie ławek z podłokietnikami i oparciem,

•

zniwelowanie zjazdów z chodników na jezdnię do 0.
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Uchwała nr 4
z dnia 9 września 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Modernizacja boiska na Wulcu” przy ulicy Ścigały
w Katowicach”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Modernizacja boiska na Wulcu” przy
ulicy Ścigały 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.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy
Ligota Panewniki”.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”.
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
•

dostosowanie

wszystkich

przejść dla

pieszych, dla

osób niewidomych

i poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•

zastosowanie kostki bezfazowej,

•

przejścia dla pieszych oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 2 „zastosowanie
pasów ostrzegawczych” - z zastrzeżeniem by ograniczyć ich ilość do niezbędnego
minimum,

•

separacja chodnika od drogi dla rowerów zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 „wytyczne
dotyczące separacji chodnika od drogi rowerowej nr 1” i „wytyczne dotyczące
separacji chodnika od drogi rowerowej nr 2”.
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Uchwała nr 5
z dnia 9 września 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota
Panewniki”

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przedłużenia ul. Bocheńskiego
w kierunku dzielnicy Ligota Panewniki”
§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.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Bożena Michałek
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wydziale Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 14 października 2020 roku.

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
09.09.2020 r.
2. Dwa warianty oznakowań przejść dla pieszych i pas ostrzegawczy.
3. Wytyczne dotyczące separacji chodnika od drogi rowerowej nr 1.
4. Wytyczne dotyczące separacji chodnika od drogi rowerowej nr 2.

Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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