
 

 

Protokół spotkania 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dnia 13 listopada 2019 r. 

 

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

 

Przebieg obrad: 

Spotkanie rozpoczęła Pani Jolanta Wolanin – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej. 

Przywitała zebranych, zapoznała ich z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 

powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres           

XI 2019 r. do X 2023 r. w składzie: 

Barbara Grześ – Przewodnicząca Rady Fundacji Transgresja 

Bożena Werner – reprezentant Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 

Rejonowy Katowice 

Sylwia Siudak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych SIÓDEMKA 

Piotr Borgulat – reprezentant Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice 

Jarosław Makowski – radny Rady Miasta Katowice na VIII kadencję Samorządu (2018-2023). 

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

organizacji oraz trybu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych  członkowie Rady 

przeszli do wyborów składu Prezydium Rady w głosowaniu jawnym. Wzięło w nim udział                   

5 członków Rady.  

Dokonano wyboru Prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych                  

w Katowicach: 

Barbara Grześ – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych             

w Katowicach – 4 głosy za,  

Bożena Werner – Zastępca Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach – 4 głosy za, 

Sylwia Siudak – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

– 4 głosy za. 

Po gratulacjach dla nowego Prezydium, Pani Naczelnik podziękowała członkom Rady za 

zaangażowanie i przekazała głos Pani Barbarze Grześ. 

Od tej pory obradom przewodniczyła Pani Grześ, pełniąca funkcję Przewodniczącej Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Przywitała zebranych i rozpoczęła 

obrady. 



 

 

Ustalono, że posiedzenia Rady będą się odbywać w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 13.00. 

Kolejne spotkanie odbędzie się  wyjątkowo we wtorek, 10 grudnia 2019 r. o godz. 13.00. 

Następnie został przedstawiony plan porządku obrad na dzień 13 listopada 2019 r. 

Zebrani przeszli do omówienia pkt 3 porządku obrad, tj. Zatwierdzenie projektu „Droga dla 

rowerów dla połączenia osiedla Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej                

w Katowicach”. Zebrani zaproponowali oznaczenia dla niewidomych na przecięciu linii chodnik – 

droga rowerowa, wprowadzenie linii naprowadzających oraz pól uwagi, wzdłuż ciągu chodnika          

i drogi rowerowej wprowadzenie rozdzielenia inną fakturą. 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla Giszowiec z osiedlem 

Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach 

 

§1 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla 

Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach. 

§2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,          

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Załącznik: 

Karta oceny przedstawionego projektu/koncepcji 

 

W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z projektem „Droga dla rowerów dla połączenia 

infrastruktury rowerowej ul. Gospodarczej z terenami Doliny trzech Stawów i ul. Lotnisko                 

w Katowicach”. Zebrani zaproponowali oznaczenia dla niewidomych na przecięciu linii chodnik – 

droga rowerowa, wprowadzenie linii naprowadzających oraz pól uwagi, wzdłuż ciągu chodnika         

i drogi rowerowej wprowadzenie rozdzielenia inną fakturą. 

 

 



 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia infrastruktury rowerowej ul. 

Gospodarczej z terenami Doliny trzech Stawów i ul. Lotnisko w Katowicach 

 

§1 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia 

infrastruktury rowerowej ul. Gospodarczej z terenami Doliny trzech Stawów i ul. Lotnisko                 

w Katowicach. 

§2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów 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 uzgodnienia rozwiązań dedykowanych osobom niewidomym                    

i niedowidzącym dotyczących inwestycji pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych – węzeł Sądowa. 

W związku z tym, że koncepcja była już omawiana w kwestii dostępności dla osób z dysfunkcją 

ruchu, dyskusja skupiona była głównie na kwestiach dostosowania obiektu do potrzeb osób              

z dysfunkcją wzroku. Zaproponowano poprowadzenie linii naprowadzających, pól uwagi oraz 

oznakowania dla osób niewidomych. Członkowie Rady zostali zaproszeni do przeprowadzenia wizji 

lokalnej na terenie budowy obiektu. W wizji uczestniczyć będą Pani Barbara Grześ i Pani Bożena 

Werner. 

W dalszej kolejności członkowie Rady przeszli do omówienia spraw bieżących. Zapoznali się               

z odpowiedzią Zakładu Zieleni Miejskiej na pismo Rady w sprawie barier architektonicznych w tężni 

solankowej. 

Odczytano wiadomość mailową Pana Marcina Mikulskiego, Prezesa Stowarzyszenia Aktywne Życie 

dotyczącą nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych inwestycji mieszkaniowej pn. Osiedle 



 

 

Zielone Panewniki realizowanej przez firmę DOMBUD SA. Rada ustaliła wystosowanie zapytania do 

Pana Mikulskiego o więcej szczegółów w sprawie. 

 

Zebrani nie wnieśli uwag, w związku z powyższym posiedzenie Rady zakończono. 

 

 

 

                                                                     Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca 

                                                                     Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Lista obecności osób obecnych na zebraniu Rady w dniu 13.11.2019 r. 

- Uchwały z dnia 13.11.2019 r. nr 1, nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla Giszowiec z osiedlem 

Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach 

 

§1 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla 

Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach. 

§2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,          

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Załącznik: 

Karta oceny realizacji przedstawionego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla Giszowiec z osiedlem 

Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach 

 

§1 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje: 

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Droga dla rowerów dla połączenia osiedla 

Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec wzdłuż ul. Szopienickiej w Katowicach. 

§2 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,          

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Załącznik: 

Karta oceny realizacji przedstawionego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


