Protokół spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 12 lutego 2020 r.

Miejsce spotkania : Urząd Miasta Katowice , ul. Rynek 1 , godz. 12.00.

Przebieg obrad : Otwarcie

posiedzenia

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds. Osób

Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęła Pani Jolanta Wolanin, Zastępca Naczelnika
Wydziału Polityki Społecznej. Po przywitaniu zebranych przedstawiła nowego Pełnomocnika
Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Panią Bożenę Michałek.
Obradom przewodniczyła Pani Bożena Werner, Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.
Wiceprzewodnicząca przywitała zebranych, a następnie rozpoczęła obrady.
Zebrani zapoznali się z punktem 2 porządku obrad tj. Omówienie i zatwierdzenie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Rozbudowa Stanicy X Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej im. Gen. Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach”. Projekt został zaopiniowany
pozytywnie z następującymi uwagami:
Parter budynku:
- zalecono zastosowanie platforma na wózki dla niepełnosprawnych w dużym rozmiarze dla
pełnego pola manewru dla wózka i miejscem dla asystenta osoby z niepełnosprawnością,
- w przypadku toalet zewnętrznych (dla użytkowników plaży) zalecono wykonanie jednej
toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- zalecono zastosowanie kostki bezfazowej na chodnikach i parkingu.
Poziom I budynku: bez uwag
Poziom II budynku:
-

zalecono

przystosowanie

jednej

łazienki

w

pokojach

gościnnych

dla

osób

niepełnosprawnych.
Strefa zewnętrzna budynku:
- molo (łącznik z

molem) – zalecono wykonanie dojścia bezprogowego dla osób

niepełnosprawnych,
- zaproponowano wykonanie podnośnika przy molo umożliwiającego przeniesienie wózka
osoby niepełnosprawnej do łódki,
- zalecono dostosowanie jednej przebieralni na plaży dla osób z niepełnosprawnością,
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- zalecono wykonanie grilla bez podwyższeń, z dobrym dojazdem dla wózków, zalecono
zastosowanie większej przestrzeni między ławkami dla wózków osób niepełnosprawnych,
zaproponowano zastosowanie zadaszenia.

Uchwała nr 1
z dnia 12 lutego 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Rozbudowa Stanicy X Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej
im. Gen. Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa Stanicy X Harcerskiej
Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach”
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady oddano 3
głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji

Następnie zebrani przeszli do omówienia 3 punktu porządku obrad tj. 3. Omówienie sprawy
dotyczącej podjazdu do oddziału banku ING Bank Śląski przy ul. Stawowej 10. MZUiM nie
wyraziło zgodny na zastosowanie podjazdu do placówki banku, w związku z powyższym
zdecydowano, że Wiceprzewodnicząca, Pani Bożena Werner w imieniu PSRdsON
w Katowicach wystosuje pismo w powyższej sprawie.

Kolejnym punktem posiedzenia był punkt 4 porządku obrad, tj. Omówienie i zatwierdzenie
projektu „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla”.
Projekt zaopiniowano pozytywnie z następującymi uwagami:
- zalecono dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i na wózkach, bez
podziału na dwie części,
- przejścia dla pieszych na łukach – zastosowanie pola uwagi równoległego do linii pasów,
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- przystanki autobusowo-tramwajowe dostosowane dla osób niewidomych i słabo widzących
(taka sama dostępność z prawej i lewej strony,
- zastosowanie przysiadaków,
- wyjście z budynku parkingu w stronę ulicy Rzepakowej, zaproponowano zastosowanie
podnośnika/platformy pionowej.

Uchwała nr 2
z dnia 12 lutego 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Katowicki System Zintegrowanych
Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla”
§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady oddano 3
głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Po omówieniu projektów, w związku z brakiem spraw bieżących do omówienia, termin
kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 12 marca 2020 r. o godz. 13.00, a
Wiceprzewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Załączniki:
- Lista obecności osób obecnych na zabraniu Rady z dn. 12.03.2020 r.
- Uchwały z dnia 12.02.2020 r. numery od 1 do 2.

Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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