
Protokół spotkania  

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dn. 4 września 2019 r. 

 

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.00 – 15.00. 

 

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 4.09.2019 r., z poprawką, że protokół z dnia 24.07.2019 r. zostanie zatwierdzony  

na kolejnym posiedzeniu. 

Przewodnicząca rozpoczęła obrady.  

Zebrani przeszli do omówienia pierwszego punktu Porządku obrad. Po przedstawieniu 

koncepcji i dyskusji na temat projektu pn. „Muzyczny plac zabaw na Placu Miast Partnerskich w 

dzielnicy Ligota w Katowicach” oraz wprowadzeniu poprawek ujętych w Karcie oceny projektu 

członkowie Rady zatwierdzili projekt. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą 

uchwałę: 

Uchwała nr 1 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Muzyczny plac zabaw na Placu Miast Partnerskich w dzielnicy Ligota w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Muzyczny plac zabaw na Placu Miast 

Partnerskich w dzielnicy Ligota w Katowicach”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad 

dotyczącego zatwierdzenia projektu „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy 

ul. Leopolda”. Po przeanalizowaniu koncepcji architektonicznej i po analizie przedłożonej 

dokumentacji członkowie Rady nanieśli poprawki na Karcie projektu po czym zatwierdzili projekt. 

Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe przy ul. Leopolda”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 



  

 W dalszej kolejności Rada przeszła do omówienia kolejnego punku porządku obrad. Zebrani 

zapoznali się z prezentacją projektu „Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową”. Po 

przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji zebrani przeprowadzili dyskusję na jego temat, swoje 

uwagi zamieścili w Karcie projektu po czym zaakceptowali propozycję i zatwierdzili projekt. Po 

przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. 

Koszykową” w Katowicach. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Do udziału w obradach dołączyła Joanna Zarzycka, która spóźniła się na zebranie 

usprawiedliwiając się obowiązkami zawodowymi. 

 

Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani 

zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. 

Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap II w Katowicach”. Po 



przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji oraz po konsultacji z projektantem członkowie 

Rady wydali pozytywną ocenę dla projektu na obecnym etapie. Po przeprowadzeniu głosowania 

podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego  

i Pułaskiego – etap II w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na 

os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap II w Katowicach”  

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani 

zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Remont istniejącego boiska w rejonie ulic Solika 

i Jordan-Łowińskiej ”. Po przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji oraz po konsultacji 

z projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla projektu na obecnym etapie. Po 

przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 5 

z dnia 4.09.2019 r.  



dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Remont istniejącego boiska w rejonie ulic Solika i Jordan-Łowińskiej ” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Remont istniejącego boiska w rejonie ulic 

Solika i Jordan-Łowińskiej ” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku 

obrad. Zebrani zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowa placu zabaw przy  

ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Kostuchna”. Po przeprowadzonej analizy przedłożonej 

dokumentacji oraz po konsultacji z projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla 

projektu na obecnym etapie. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 6 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Kostuchna” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych 

Szeregów w dzielnicy Kostuchna”. 



§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. 

Zebrani zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Załęskim”. Po przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji oraz po konsultacji z 

projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla projektu na obecnym etapie. Po 

przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 7 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Załęskim” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Załęskim” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Dalej Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani 

zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wojska 

Polskiego w dzielnicy Piotrowice-Ochojec”. Po przeprowadzonej analizy przedłożonej 

dokumentacji oraz po konsultacji z projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla 

projektu na obecnym etapie. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 8 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w dzielnicy Piotrowice-Ochojec”. 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wojska 

Polskiego w dzielnicy Piotrowice-Ochojec”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 



W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku 

obrad. Zebrani zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Leśnym”. Po przeprowadzonej dyskusji i analizie przedłożonej dokumentacji oraz po konsultacji z 

projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla projektu na obecnym etapie. Po 

przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 9 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Leśnym” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Leśnym” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. 

Zebrani zapoznali się z dokumentacją koncepcji projektu „Przebudowa Skweru Walentego 

Rozdzieńskeigo w Katowicach”. Po przeprowadzonej dyskusji i analizie przedłożonej dokumentacji 

oraz po konsultacji z projektantem członkowie Rady wydali pozytywną ocenę dla projektu na 

obecnym etapie. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto następującą uchwałę: 

 

Uchwała nr 10 



z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa Skweru Walentego Rozdzieńskeigo w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa Skweru Walentego 

Rozdzieńskeigo w Katowicach” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

Przewodnicząca przeszła do omówienia spraw bieżących. Zebrani nie wnieśli żadnych uwag 

po czym Przewodnicząca zakończyła zebranie, którego termin zostanie ustalony w terminie 

późniejszym 

 

 

         …………………………… 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Lista obecności osób obecnych na zebraniu Rady dn. 4.09.2019 r. 

- Uchwały z dnia 4.09.2019 numery od 1 do 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Muzyczny plac zabaw na Placu Miast Partnerskich w dzielnicy Ligota w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Muzyczny plac zabaw na Placu Miast 

Partnerskich w dzielnicy Ligota w Katowicach”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe przy ul. Leopolda”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn. „Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. 

Koszykową” w Katowicach. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział trzech członków Rady oddano  

3 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego  

i Pułaskiego – etap II w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego na 

os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap II w Katowicach”  

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 5 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Remont istniejącego boiska w rejonie ulic Solika i Jordan-Łowińskiej ” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Remont istniejącego boiska w rejonie ulic 

Solika i Jordan-Łowińskiej ” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 



 

 

…………………… 

 

Uchwała nr 6 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Kostuchna” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych 

Szeregów w dzielnicy Kostuchna”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

……………… 

 

 

 

Uchwała nr 7 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Załęskim” 



 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Załęskim” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

……………… 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 8 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w dzielnicy Piotrowice-Ochojec”. 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Wojska 

Polskiego w dzielnicy Piotrowice-Ochojec”. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 ………………… 

 

 

 

 

Uchwała nr 9 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Leśnym” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku 

Leśnym” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 



………………… 

 

Uchwała nr 10 

z dnia 4.09.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla koncepcji  

pn. „Przebudowa Skweru Walentego Rozdzieńskeigo w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa Skweru Walentego 

Rozdzieńskeigo w Katowicach” 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano  

4 głosy 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 4.09.2019 r. 

 

 

 

       Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca                       

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

 


