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Protokół  obrad Powiatowej  Społecznej   Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  

w Katowicach w dniu 14 maja 2020 r. 

 

Obrady, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odbyły się w sposób zdalny.  

 

Przebieg obrad : Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczna do 

członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań                    

i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Następnie, 

drogą mailową, członkowie Rady oddawali głosy w sprawie projektu, a architekt otrzymywał 

wiadomość o pozytywnej/negatywnej ocenie koncepcji wraz z informacją o ewentualnych 

uwagach. Ustalono, że karty oceny zostaną uzupełnione w najbliższym możliwym terminie, po 

wznowieniu posiedzeń Rady w sposób tradycyjny. 

W zdalnych obradach udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.: 

 

Pani Barbara Grześ – Przewodnicząca, 

Pani Bożena Werner – Zastępca Przewodniczącej, 

Pani Sylwia Siudak – Sekretarz, 

Pan Piotr Borgulat – Członek Rady. 

 

Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 14 maja 2020 r. 

(załącznik do protokołu). 

 

1. Zatwierdzenie protokołów z dni: 9 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia – 2020 r.  

 

2. Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 roku 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasad 

rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2020 r. w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. 

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby - 4 głosy „za”. 
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Uchwała nr 1 

 z dnia 14 maja 2020 r. 

dotycząca zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych  

w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2020 r. w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach zgodnie z załącznikiem nr 1 

§ 1 

Powiatowa  Społeczna  Rada  ds.  Osób  Niepełnosprawnych uchwala, co  następuje : 

Rada wydaje  pozytywną  opinię  dotyczącą zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

PFRON w 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 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. 

 

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu „Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 

5a” (Budżet Obywatelski). 

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

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady: 

• Zastosowanie dwóch z trzech zaproponowanych urządzeń integracyjnych – 

bocianie gniazdo, piaskownica, karuzela. 

 

Uchwała nr 2 

 z  dnia 14 maja 2020 r. 

dotycząca opinii dla projektu pn. „Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a” 

§ 1 

Powiatowa  Społeczna  Rada  ds.  Osób  Niepełnosprawnych uchwala, co  następuje : 

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

Grabowej 5 i 5a”. 
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§ 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. Konsultacja projektu „Modernizacja kompleksu Szpitala Murcki przy ul. 

Sokołowskiego 2 w Katowicach”. 

Ze względu na złożoność i obszerność materiału projekt nie został zaopiniowany  

i zatwierdzony. Trwają konsultacje z architektami.  

     

 

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Sylwia Sosińska, 

Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Kolejne obrady zaplanowano na 10 czerwca 2020 r. 

 

 

Załącznik do protokołu: 

1. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2020 r.  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach 

 

 

 

 

                                                           Podpisała Barbara Grześ Przewodnicząca 

                                                           Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

 


