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

Miejsce spotkania : Urząd Miasta Katowice , ul. Rynek 1 , godz. 13.00.

Przebieg obrad : Otwarcie

posiedzenia

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds. Osób

Niepełnosprawnych.
Obradom przewodniczyła Barbara Grześ, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.
Przewodnicząca przywitała zebranych, a następnie rozpoczęła obrady.
Zebrani zapoznali się z punktem 2 porządku obrad tj. Uzgodnienie i zatwierdzenie
projektu ,,Ogrodzenie istniejącego placu zabaw , uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami
zabawowymi dla dzieci w wieku 3 do 10 lat, ławkami i koszami na śmieci ''.
Projekt

zaopiniowano

pozytywnie

z

uwagami

dotyczącymi

zastosowania

ławek

z podłokietnikami (pomocne dla osób niepełnosprawnych i starszych).

Uchwała nr 1
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Ogrodzenie istniejącego placu zabaw,
uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3 - 10 lat,
ławkami i koszami na śmieci”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Ogrodzenie istniejącego placu
zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3 -10 lat,
ławkami i koszami na śmieci''.
§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.
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Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji

Następnie zebrani przeszli do omówienia 3 punktu porządku obrad tj. Uzgodnienie
i zatwierdzenie projektu „Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego”. Zebrani
zaopiniowali projekt pozytywnie, bez dodatkowych uwag.

Uchwała nr 2
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Pamp-Pong Park Koszutka.
Strefa sportu dla każdego”.

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa
sportu”.
§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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Kolejnym punktem posiedzenia był punkt 4 porządku obrad, tj. Uzgodnienie i zatwierdzenie
projektu ,,Osiedlowa Strefa Aktywności – przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra '' przedstawiono dwie wersje projektu. Pierwsza wersja, w związku z brakiem integracyjnego
charakteru, nie spotkała się z akceptacją członków Rady. Zebrani zaakceptowali bez
zastrzeżeń drugą przedstawioną wersję tego samego projektu.
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Uchwała nr 3
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Osiedlowa Strefa Aktywności –
przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dla drugiej wersji projektu pn. ,,Osiedlowa Strefa
Aktywności – przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra''.
§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

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

W następnej kolejności Rada przeszła do omówienia 5 punktu porządku obrad tj. Uzgodnienie
i zatwierdzenie projektu ,,Kostuchna Park w Katowicach''. Projekt został przyjęty bez uwag.

Uchwała nr 4
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Kostuchna Park w Katowicach”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Kostuchna Park 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.
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Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Zebrani zapoznali się z punktem 6 porządku obrad, tj. Uzgodnienie

i

zatwierdzenie

koncepcji ,,Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wykonanie koncepcji programowoprzestrzennej drogi dla rowerów łączącej Giszowiec z obszerem Katowickiego Parku Leśnego''.
W związku z brakiem dokumentacji elektronicznej projekt pozostawiono do ponownego
omówienia. Wstępna uwaga dla projektu – odseparowanie drogi rowerowej od chodnika.

Następnie Rada przeszła do omówienia punktu
i

zatwierdzenie

7 porządku obrad, tj. Uzgodnienie

projektu ,,Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw

przy ul. Adama

w Katowicach'' (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego). Zebrani zaproponowali zmiany
w postaci wykorzystania w projekcie ławek z podłokietnikami i zaopiniowali projekt
pozytywnie.

Uchwała nr 5
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw
przy ul. Adama w Katowicach”

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Rewitalizacja terenu wokół placu
zabaw przy ul. Adama 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.
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Punktem 8 porządku obrad było uzgodnienie i zatwierdzenie projektu ,,Zakątek relaksu
przy ul. Ordona 10-16 w Katowicach” (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego). Projekt
uzyskał pozytywną opinię Rady, wskazano jednak, aby pas ostrzegawczy odsunać od
krawędzi pierwszego stopnia schodów o 50 cm (dla osób niewidzących i słabowidzacych).

Uchwała nr 6
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Zakątek relaksu przy ul. Ordona 10-16 w Katowicach”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Zakątek relaksu przy ul. Ordona
10-16 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

W punkcie 9 porządku obrad członkowie Rady dokonali uzgodnienia i zatwierdzenia
projektu pn. „Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i
okolic przy ul. Konnej w Katowicach'' (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego) .
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zebrani zaproponowali ewentualne wprowadzenie
ławek z podłokietnikami.
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Uchwała nr 7
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla
mieszkańców Burowca i okolic przy ul. Konnej w Katowicach''

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. ,,Ekstremalna strefa aktywności
z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ul. Konnej 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Następnie Rada przeszła do omówienia punktu 10 porządku obrad: Uzgodnienie i
zatwierdzenie projektu ,,DINOpark – projekt przebudowy istniejącego placu zabaw przy ul.
Sikorskiego 42 w Katowicach''. Projekt został zaopiniowany pozytywnie z uwagami:
- zastosowanie trzech urządzeń integracyjnych na placu zabaw,
- urządzenie ,,PZ6'' zastosowane w projekcie zamienić na urządzenie integracyjne.
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Uchwała nr 8
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. ,,DINOpark – projekt przebudowy istniejącego
placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach”

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „DINOpark – projekt przebudowy
istniejącego placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Zebrani zapoznali się z punktem 11 porządku obrad, tj. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu
„Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno” (projekt w ramach Budżetu
Obywatelskiego). Zebrani zaproponowali, aby w przedstawiony w projekcie stole ,,S''
wydłużyć blat od strony krótszego boku.
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Uchwała nr 9
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno”

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zagospodarowanie terenu placu
na Osiedlu Bagno”.
§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

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Następnie członkowie Rady przeszli do omówienia 12 punktu porządku obrad, tj.
Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Modernizacja pomostu na stawie kajakowym,
Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice” (projekt w ramach
Budżetu Obywatelskiego). Projekt zaopiniowano bez uwag.
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Uchwała nr 10
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Modernizacja pomostu na stawie kajakowym,
Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice”

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotycząca opinii dla projektu pn. „Modernizacja pomostu
na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4
Katowice”.
§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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Ostatnim, 13 punktem posiedzenia było uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Zewnętrzny
park trampolin naziemnych” ul. Górniczego Dorobku – Skwer Rybka, Katowice. Projekt
zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.
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Uchwała nr 11
z dnia 12 marca 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Zewnętrzny park trampolin naziemnych
ul. Górniczego Dorobku – Skwer Rybka, Katowice”
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Zewnętrzny park trampolin
naziemnych ul. Górniczego Dorobku – Skwer Rybka, Katowice”.
§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.

Załącznik:
Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji.

Po opracowanych projektach Rada przeszła do spraw bieżących. Przewodnicząca Rady
zaproponowała nowe terminy posiedzeń Rady - w każdą drugą środę miesiąca o godz.
12.00. Innych spaw nie wniesiono, w związku z powyższym Przewodnicząca zakończyła
posiedzenie.

Załączniki:
- Lista obecności osób obecnych na zabraniu Rady z dn. 12.03.2020 r.
- Uchwały z dnia 12.03.2020 numery od 1 do 11.

Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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