
Protokół spotkania
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dn. 14 listopada 2018 r.

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.15 -  14.30.

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 14.11.2018 r.

Przewodnicząca poprosiła o zatwierdzenie protokołu z dnia 10 października 2018 r., 

po przeprowadzeniu głosowania (5 głosów za, 0 głosów przeciw) przyjęto tekst dokumentu 

w zaprezentowanym brzmieniu.
Następnie zebrani przeszli do omówienia projektów. Na podstawie przedłożonych 

dokumentów członkowie Rady zapoznali się z przedłożonym projektem, po przeprowadzonej 
dyskusji i naniesieniu poprawek zawartych w Karcie oceny przedstawianego projektu/koncepcji 

opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto następującą uchwałę:



Uchwała nr 1 

z dnia 14.11. 2018 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu

przebudowy schodów pomiędzy ul .Kłodnicką a ul. Hetmańską w Katowicach

§ i

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu przebudowy schodów pomiędzy ul. Kłodnicką 

a ul. Hetmańską w Katowicach.

§2
Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział pięciu członków Rady oddano 

5 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Załącznik:

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

Niepełnosprawnych z dnia 14.11.2018 r.



W dalszej kolejności zebrani przeszli do omówienia spraw bieżących, jako pierwszą 

omówiono sprawę budowy stadionu GKS Katowice oraz propozycję zaopiniowania go przez Klub 

Kibiców Niepełnosprawnych z Katowic. Po przeprowadzonej dyskusji Rada postanowiła skorzystać 

z propozycji współpracy, a tym samym zaprosić do wyrażenia opinii na temat obiektu 

przedstawicielu KKN na etapie opiniowania projektu, w chwili obecnej Rada nie ma informacji 

kiedy to nastąpi.

Następnie Rada zapoznała się z Petycją w sprawie zwiększenia dofinansowania 

do działalności katowickich warsztatów terapii zajęciowej złożonej przez WTZ „Akcent”, WTZ 

„Spes” oraz WTZ PSONI z Katowic. Po zapoznaniu się z treścią petycji Rada zwróciła się do 

przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice o przygotowanie analizy wysokości dotacji z budżetu 

Miasta Katowice na pobyt dzienny w placówce w przeliczeniu na osobę niepełnosprawną.

W dalszej kolejności zebrani ustalili termin wizji lokalnej centrum przesiadkowe 

w Katowicach Ligocie na dzień 12 grudnia 2018 r. na godz. 12.15.

Rada podjęła decyzję w sprawie wytyczania w mieście miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych niespełniających standardów zawartych w przepisach prawa o ruchu 

drogowym o następującej treści:

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych nie wyraża zgody 
na wytyczanie w mieście Katowice miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 

o wymiarach nie spełniających wymogów zawartych w prawie o ruchu drogowym.

Na tym spotkanie zakończono, wyznaczając termin kolejnego posiedzenia 
na 12 grudnia 2018 r. na godz. 12.00.
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