
Protokół spotkania

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Katowice, dn. 15 maja 2019 r.

Miejsce spotkania: Katowice, ul. Rynek 1, godz. 12.00 -  15.00.

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 15.05.2019 r. Następnie zebrani zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia 

Rady, które odbyło się 17.04.2019 r.

Przewodnicząca rozpoczęła obrady. Zebrani przeszli do omówienia pierwszego punktu 

Porządku obrad. Po zapoznaniu się z dokumentem zebrani zatwierdzili sprawozdanie z realizacji 

Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 -  2021 „Katowice bez 

barier’ za okres 2018 roku. Zgodnie z procedurą zebrani podjęli uchwałę:

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwala nr 1 

z dnia 15.05. 2019 r.

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 

Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 

„Katowice bez barier” za okres 2018 roku.

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada zatwierdza sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2017 — 2021 „Katowice bez barier” za okres 2018 roku.

§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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Następnie Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad 

dotyczącego konsultacji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych projektu placu zabaw 

usytuowanego przy ul. Szarotek w Katowicach. Po przeprowadzeniu koncepcji architektonicznej i 

po analizie przedłożonej dokumentacji członkowie Rady zatwierdzili projekt. Po przeprowadzeniu 

głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 2 

Z dnia 15.05.2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu

pn. „Budowa nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Zarzecza

z parkingiem przy ul. Szarotek ”

§ 1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa nowoczesnego placu zabaw dla 

najmłodszych mieszkańców Zarzecza z parkingiem przy ul. Szarotek’’ 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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Załącznik:

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



Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.

Następnie zebrani skupili się na omówieniu dostępności MDK Południe pod kątem 

przebudowy wejścia i schodów wejściowych do budynku. Podczas przedstawienia koncepcji 

architektonicznej przebudowy schodów wejściowych do budynku wywiązała się dyskusja 

dotycząca słuszności koncepcji zawartej w prezentowanym projekcie. Członkowie Rady odrzucili 

przedstawiony projekt. Członkowie Rady poprosili dyrektora MDK Południe o przygotowanie 

kolejnego projektu zapewniającego pełną dostępność wejścia do budynku dla osób 

niepełnosprawnych. Zebrani ustalili, że sprawa będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach 
Rady.

W dalszej kolejności przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku 

obrad. Po przedstawieniu projektu architektonicznego i po zapoznaniu się z przedłożoną 

dokumentacją członkowie Rady zatwierdzili projekt. Po przeprowadzeniu głosowania podjęto 

następującą uchwałę:

Uchwała nr 3 

z dnia 15.05.2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 
pn. „Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa ”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa drogi dla planowanego cmentarza 

na os. Witosa” 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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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



Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.

Z uwagi na obowiązki zawodowe zebranie Rady opuścił pan Jarosław Makowski.

Przewodnicząca przeszła do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. Zebrani 

zapoznali się z dokumentacją koncepcji przebudowy oraz rozpoczęli dyskusję dotyczącą 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku siedziby „Katowice Miasto Ogrodów -  

Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach". Po 

przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady zatwierdzili koncepcję projektu. Po przeprowadzeniu 

głosowania podjęto następującą uchwałę:

Uchwala nr 4 

z dnia 15.05.2019 r.

dotycząca wydania opinii dla koncepcji

pn. „Przebudowa budynku siedziby „Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucji Kultury im. Krystyny

Bochenek, Placu Sejmu Śląskiego 2, Katowice”

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Przebudowa budynku siedziby „Katowice 

Miasto Ogrodów -  Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Placu Sejmu Śląskiego 2, Katowice”

§2
Po przeprowadzeniu glosowania, 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:

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.



W dalszej kolejności zebrani przeszli do omówienia spraw bieżących. Żadnych spraw nie 

wniesiono. W związku z powyższym Przewodnicząca zakończyła zebranie wyznaczając termin 

kolejnego posiedzenia na 12 czerwca 2019 r. na godz. 12.00.
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Załączniki:

- Lista obecności osób obecnych na zebraniu Rady dn. 15.05.2019 r.

- Uchwały z dnia 15.05.2019 numery od 1 do 4



Uchwala nr 1 

z dnia 15.05. 2019 r.

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 

Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 

„Katowice bez barier” za okres 2018 roku.

§1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2017 -  2021 „Katowice bez barier” za okres 2018 roku.

§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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
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Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
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Uchwała nr 2 

z dnia 15.05.2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu

pn. „Budowa nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Zarzecza

z parkingiem przy ul. Szarotek ”

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa nowoczesnego placu zabaw dla 

najmłodszych mieszkańców Zarzecza z parkingiem przy ul. Szarotek” 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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.

O
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Uchwala nr 3 

Z dnia 15.05.2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla projektu 

pn. „Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa ”

§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa drogi dla planowanego cmentarza 
na os. Witosa” 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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Załącznik:

Karta oceny przedstawianego projektu/koncepcji opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.

PRZEWODNICZĄCA 
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Uchwała nr 4 

z dnia 15.05.2019 r. 

dotycząca wydania opinii dla koncepcji

pn. „Przebudowa budynku siedziby „Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucji Kultury im. Krystyny

Bochenek, Placu Sejmu Śląskiego 2, Katowice”

§ 1
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. Przebudowa budynku siedziby „Katowice 

Miasto Ogrodów -  Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Placu Sejmu Śląskiego 2, Katowice"

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

Niepełnosprawnych z dnia 15.05.2019 r.
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