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za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno 

 

Interpelacja nr 35/20/I/ARC 

Zgodnie z §24 Statutu Gminy Gniezno składam interpelację w sprawie możliwości skorzystania  

z pozyskanych środków zewnętrznych przez firmę MTD Consulting sp. z o.o. skierowanych do 

jednostek samorządu terytorialnego na terenie Wielkopolski, a przeznaczonych na realizację 

zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   

Uzasadnienie: 

W dniu 3 grudnia br. firma MTD Consulting sp. z o.o.  (więcej o spółce: http://mtdconsulting.pl/, 

realizująca m.in. budowę VR Inkubatora na terenie Gminy Łubowo) poinformowała o pozyskaniu  

5 mln zł. dofinansowania, z programu POWER, działanie 2.18 „Wysoka jakość usługi 

administracyjnej”, na wdrażanie standardów i procedur w obsłudze osób z niepełnosprawnościami  

w 100 urzędach jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z ustawą DOSTĘPNOŚĆ+ na terenie 

trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i warmińsko – mazurskiego.  Partnerem projektu  

na terenie województwa wielkopolskiego jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

W dniu 20 września br. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi 

potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu  

na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest 

kluczowym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 2018 r.  

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która 

zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez 

stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień  

w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach 

publicznych: dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-

komunikacyjnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje przesłanka do podjęcia inicjatywy współpracy z w/w 

beneficjentem środków unijnych w celu wsparcia spełnienia przez Gminę Gniezno minimalnych 

warunków dostępności.  

http://mtdconsulting.pl/


Gdyby jednak współpraca z w/w podmiotem okazała się niemożliwa, wnioskuję o skorzystanie  

z utworzonego na podstawie ustawy Funduszu Dostępności, którego celem będzie udzielanie 

wsparcia finansowego na dostosowanie budynków podmiotów publicznych. Wsparcie ze środków 

Funduszu, udzielane będzie w formie pożyczki, ale z możliwością częściowego jej umorzenia  

po spełnieniu określonych kryteriów.  

Warto podkreślić, że ustawa przewiduje sankcje za brak realizacji zasady dostępności. Na podmioty 

publiczne, które nie spełnią minimalnych wymagań w zakresie dostępności, przysługiwać będzie 

skarga na brak dostępności. Pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować nakazem zapewnienia 

dostępności, a niewywiązanie się z tego – nałożeniem kary pieniężnej. 

 

      z poważaniem 

 

 

        

 

                                 


