
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. Karty oceny są na bieżąco 
podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej terminie.
W obradach on-line udział wzięło 2 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca,
Pani Bożena Werner -  Zastępca Przewodniczącej.
Natomiast Sekretarz Pani Sylwia Siudas oraz Pan Piotr Borgulat oddali swoje głosy telefonicznie po 
posiedzeniu Rady.

Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 13 stycznia 2021 r. (załącznik 
nr 1 do protokołu).

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 grudnia 2020 r.
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby -  4 głosy „za".

2. Omówienie polityki rowerowej realizowanej w mieście Katowice

W trakcie posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych politykę 
rowerową w mieście Katowice przedstawiła Pani Sylwia Górska z Wydziału Transportu Urzędu 
Miasta Katowice. Przedłożyła plany koncepcyjne rozbudowy dróg rowerowych na najbliższy 
rok, jak i opowiedziała o już istniejących ścieżkach rowerowych. Rada ustaliła wspólnie z Panią 
Sylwią Górską, iż wszystkie skomplikowane, jak również te mniej złożone projekty dotyczące 
budowy nowych lub dobudowywanych dróg rowerowych będzie konsultowana z Radą, która 
będzie miała głos w trakcie powstawania dokumentacji technicznej projektów. Rada poruszyła 
też kwestie osób z niepełnosprawnościami, z jakimi borykają się z powodu istniejących już 
dróg rowerowych. Pani Sylwia Górska zaznaczyła, iż wszystkie poruszone trudności dla osób 
z niepełnosprawnościami będzie się starała zniwelować na etapie tworzenia dokumentacji 
technicznej z projektantami, z uwzględnieniem odpowiedniej kolejności utworzenia separacji 
chodnika od ścieżki rowerowej (jeżeli będzie to możliwe) opisanej poniżej:

• wydzielenie jej pasem zieleni -  rozwiązanie najkorzystniejsze, powodujące 
rozdzielenie ruchu pieszych i rowerzystów,

• zmiany faktury -  możliwe jest zastosowanie, np. pasa z kostki granitowej o łupanej 
powierzchni,

• niewielka różnica wysokości pomiędzy poziomem ścieżki i chodnika,
• ćwierćwałek do oznaczenia granicy -  strona zaokrąglona powinna znajdować się od 

strony ścieżki,

Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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• uniesienie nawierzchni (garb pomiędzy ścieżką a chodnikiem).

Ponadto przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zgłosili 
wniosek do Wydziału Transportu o weryfikację szerokości ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Prusa 
w Katowicach.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza".

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za".

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 1 
z dnia 13 stycznia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza"

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza".

§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 pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego 
Przedszkola nr 27 w Katowicach".

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za".

Brak uwag do projektu.

Uchwała nr 2 
z dnia 13 stycznia 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 27
w Katowicach"

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
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Przedszkola nr 27 w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 4 członków Rady oddano 4 głosy za, 0 
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5. Omówienie zgłoszenia Radnego Miasta Katowice Pana Jarosława Makowskiego 
dotyczącego propozycji wystąpienia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych do Ministra Zdrowia lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana 
Michała Dworczyka za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie realizacji 
szczepień dla osób z niepełnosprawnościami w tzw. I grupie priorytetowej.

6. Przedstawienie przez Panią Bożenę Werner wniosków ze spotkania konsultacyjnego 
dotyczącego Systemu Informacji Miejskiej, którego celem było rozpoczęcie prac zespołu 
ds. modyfikacji koncepcji Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Katowice. Pani Bożena 
Werner przedstawiła na spotkaniu założenia projektowania uniwersalnego i wspomniała 
o zwiększeniu czytelności m.in. tabliczek z nazwami ulic.

7. Omówienie wzoru raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 
opracowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała Pani Klaudia Porada-Olszewska w Wydziale
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 10 lutego 2021 roku.

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu

§ 3

13.01.2021 r.

Barbara Grzei
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
13 stycznia 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 grudnia 2020 r.
2. Omówienie polityki rowerowej realizowanej w mieście Katowice
3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza 
w Katowicach"

4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „ Termomodernizacja budynku 
Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach"

5. Wolne wnioski:
- omówienie zgłoszenia Radnego Rady Miasta Katowice Pana Jarosława Makowskiego 
dotyczącego propozycji wystąpienia Rady do Ministra Zdrowia lub Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta w sprawie realizacji szczepień dla osób z niepełnosprawnościami w tzw. I grupie 
priorytetowej,
- przedstawienie wniosków ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Systemu 
Informacji Miejskiej przez Panią Bożenę Werner,
- omówienie wzoru raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 
opracowanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.


