
Protokół spotkania  

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dn. 13 marca 2019 r. 

 

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.00 – 16.30. 

 

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 13.03.2019 r. 

Następnie zebrani zatwierdzili protokoły z poprzednich spotkań rady (z dni. 9.01.2019 r. 

oraz z dn. 13.02.2019 r.).  

Po czym Przewodnicząca rozpoczęła obrady.  

Zebrani przeszli do omówienia pierwszego punktu Porządku obrad i po krótkiej dyskusji 

zatwierdzili zaproponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 

roku ze środków PFRON. Po przeprowadzeniu głosowania Rada podjęła uchwałę o następującym 

brzmieniu:  

 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

§ 1 

Społeczna  Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych 

w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 



§ 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. 

 

 

Następnie zebrani zapoznali się z zasadami rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze 

środków PFRON w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Przedyskutowano kolejno następujące zagadnienia:  

- zasady dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

- zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

- zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  

- zasady dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

- zasady dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się 

- zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 

- zasady dofinansowania do likwidacji barier technicznych 

Po czym po przeprowadzeniu głosowania Rada podjęła uchwałę o następującym brzmieniu:  

 

 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca zatwierdzenia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 2019 r. 

 ze środków PFRON w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada zatwierdza zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 2019 r. 

 ze środków PFRON w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 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. 

 

 

Następnie zebrani skupili się na kolejnej sprawie zawartej w porządku obrad. Zebrani 

przedyskutowali konieczność rozwiązania problemu dotyczącego konieczności oznakowania 

słupków miejskich. Członkowie Rady ustalili treść pisma w tej sprawie, które zostanie skierowane 

do Prezydenta Miasta Katowice. Przedmiotowa sprawa dotyczy konieczności oznakowania słupków 

miejskich kolorem kontrastowym widocznym również po zmroku.  

W dalszej kolejności omówili kwestię dostępności Hali Widowiskowo – Sportowej 

„Spodek” w Katowicach. Po krótkiej dyskusji członkowie Rady omówili treść pisma dotyczącego 

konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełno sprawnościami, które skierowane 

jest do PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.  

Kolejna omawiana sprawa dotyczyła projektu budowy siłowni plenerowej dla mieszkańców 

Osiedla Bagno i okolic w Katowicach przy ul. Roździeńskiej. Po zapoznaniu się z projektem  

architektonicznym członkowie Rady zatwierdzili go, ujmując uwagi w Karcie oceny 

przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 13.03. 2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

budowy siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i okolic w Katowicach przy ul. 

Roździeńskiej  

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu budowy siłowni plenerowej dla mieszkańców 



Osiedla Bagno i okolic w Katowicach przy ul. Roździeńskiej. 

§ 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 do Uchwały nr 3 z dnia 13/03/2019 r.: 

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r. 

 

Następnie zebrani pochylili się nad projektem pt. Termomodernizacja  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednorza 22 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem 

terenu. Na podstawie przedłożonych dokumentów członkowie Rady zatwierdzili projekt ujmując 

uwagi w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pt. Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednorza 22 w 

Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pt. Termomodernizacja  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Bednorza 22 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 

§ 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 do Uchwały nr 4 z dnia 13/03/2019 r.: 

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r. 

 

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani zapoznali 

się z projektem „Rewitalizacja terenu Skweru ks. Franciszka Macherskiego wraz z wykonaniem 

prac konserwacyjnych pomnika Powstańców Śląskich”. Na podstawie przedłożonych dokumentów 

członkowie Rady zatwierdzili projekt ujmując uwagi w Karcie oceny przedstawianego 

projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 

 

Uchwała nr 5 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pt. „Rewitalizacja terenu Skweru ks. Franciszka Macherskiego wraz z wykonaniem prac 

konserwacyjnych pomnika Powstańców Śląskich” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pt. „Rewitalizacja terenu Skweru ks. Franciszka 

Macherskiego wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych pomnika Powstańców Śląskich”. 

§ 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 do Uchwały nr 5 z dnia 13/03/2019 r.: 

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r. 

 

W dalszej kolejności Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku 

obrad, w związku z czym zebrani przedyskutowali koncepcję projektu pt. „Pachnący Zielony 

Zakątek – mini ogród sensoryczny”. Po czym członkowie Rady zatwierdzili projekt ujmując uwagi 

w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 

 

Uchwała nr 6 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

pn.„Pachnący Zielony Zakątek – mini ogród sensoryczny” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Pachnący Zielony Zakątek – mini ogród 

sensoryczny” 

§ 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 do Uchwały nr 6 z dnia 13/03/2019 r.: 

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r. 



 

 W tym momencie z powodów osobistych Joanna Zarzycka opuściła obrady Rady. Na Sali 

zostało 3 członków Rady co umożliwia dalsze podejmowanie uchwał w imieniu Rady. 

 Następnie zebrani przeszli do omówienia kolejnego punktu. Sprawa dotyczy kontynuowanej 

dyskusji dotyczącej opracowania projektu budowy stadionu miejskiego w Katowicach. W związku 

z tym tematem Rada zgłosiła następujące uwagi, które zostały uwzględnione w karcie oceny 

przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r.: 

1) przyciski przywoławcze we wszystkich toaletach dla osób niepełnosprawnych  

2) dwa pokoje  dla niepełnosprawnych w hotelu jeden jednoosobowy drugi dwuosobowy  

3) kabina dla komentatora audio - dyskrypcyjna  

4) Rada wnioskuje o przeprowadzeniu wizji lokalnej przy wykonaniu pierwszej toalety dla 

niepełnosprawnych 

Po zakończonej dyskusji członkowie Rady zatwierdzili projekt ujmując uwagi w Karcie 

oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 

 

 

Uchwała nr 7 

z dnia 13.03.2019 r.  

dotycząca wydania opinii dla projektu  

„Budowa stadionu miejskiego w Katowicach” 

 

§ 1 

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:  

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach” 

na bieżącym etapie jego omawiania. 

§ 2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu 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 do Uchwały nr 7 z dnia 13/03/2019 r.: 

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 13.03.2019 r. 

W związku z brakiem spraw bieżących Przewodnicząca wyznaczyła termin kolejnego 

zebrania na dzień 10 kwietnia 2019 r. na godz. 12.00, po czym zakończyła zebranie. 

         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Lista obecności osób obecnych na zebraniu Rady dn. 13.03.2019 

- Uchwały z dnia 13.03.2019 numery od 1 do 7 


