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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/094 – Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/320/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Siewierz1, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, podejmowane przez Gminę działania w celu 
dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb i możliwości osób starszych 
i niepełnosprawnych nie zapewniały osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu 
do tej przestrzeni na równi z innymi osobami.  
Gmina wdrażała przewidziane w dokumentach strategicznych działania 
poprawiające dostęp do przestrzeni publicznej osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Jednakże jedynie w przypadku sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 oraz przyległego do niej boiska wielofunkcyjnego Gmina 
zapewniła osobom niepełnosprawnym i starszym dostęp do obiektów i usług 
świadczonych w przestrzeni publicznej na równi z osobami pełnosprawnymi. 
Pomimo przeprowadzenia modernizacji „płyty” Rynku oraz remontu pomieszczeń 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu3 nadal występowały bariery i utrudnienia 
dla ww. grupy osób.   
W ocenie NIK, dokonanie, z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych bądź 
podmiotu profesjonalnie zajmującego się projektowaniem uniwersalnym, 
inwentaryzacji występujących barier oraz opracowanie planu poprawy dostępności 
przestrzeni publicznej sprzyjałoby zapewnieniu osobom niepełnosprawnym, 
na zasadzie równości z innymi osobami dostępu do przestrzeni publicznej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osób starszych 
i niepełnosprawnych w odniesieniu do przestrzeni publicznej 

W ramach działań Gminy związanych z pobudzaniem aktywności obywatelskiej 
osób starszych, działając na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym4, Rada Miejska w Siewierzu powołała w dniu 26 listopada 

                                                      
1 Określany dalej skrótem „Urząd” lub „Gmina”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Zwanej dalej „OSP”.  
4 Dz.U. 2017., poz. 1875 ze zm., zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”. 
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2015 r.5 Gminną Radę Seniorów6. W uzasadnieniu do przyjętej, w tej sprawie 
uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej wskazała m.in. na zachodzące zmiany 
demograficzne, które doprowadziły do zwiększonego zapotrzebowania na działania 
kierowane do osób w wieku senioralnym. Zauważyła przy tym, że „Określenie celów 
i zadań polityki społecznej wobec osób starszych stwarza realną szansę na aktywny 
udział w życiu społecznym tej grupy mieszkańców oraz na korzystanie z ich opinii 
i postulatów, a tym samym stanowi szansę na jak najpełniejsze uwzględnienie 
interesów osób w wieku senioralnym w polityce społecznej gminy. (…) Działalność 
rady seniorów w gminie Siewierz będzie służyć aktywizacji mieszkańców, 
zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowaniu postaw 
obywatelskich. Z drugiej zaś strony – rada seniorów będzie dobrym źródłem 
informacji dla władz gminy o oczekiwaniach i potrzebach oraz możliwościach 
środowiska senioralnego”. 

Zgodnie z nadanym statutem, Rada liczyła 12 członków, powoływanych  
na okres kadencji rady miejskiej. Do kompetencji Rady Seniorów należało m.in.: 
rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez jej członków lub seniorów nie będących 
członkami Rady, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych do zaopiniowania 
przez burmistrza lub radę miejską (§ 9 ust. 2), podejmowanie rozstrzygnięć  
w formie uchwał i przekazywanie ich radzie miejskiej i burmistrzowi (§ 9 ust. 3), 
kierowanie wniosków do rady miejskiej i burmistrza, szczególnie w sprawach 
dotyczących seniorów (§ 9 ust. 7), zgłaszanie wniosków i inicjatyw związanych  
z funkcjonowaniem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących 
seniorów (§ 11 ust. 2 pkt 3) oraz informowanie środowiska lokalnego o działalności 
Rady (§ 11 ust. 3 pkt 4). 

(Dowód akta kontroli: str. 9-14) 

Burmistrz wyjaśnił, że w skład Rady Seniorów mogli wejść przedstawiciele 
wszystkich środowisk z terenu gminy, po przeprowadzonych wyborach. Zaznaczył 
przy tym, że zasady współpracy rady z samorządem wynikały głównie z możliwości 
określonych w art. 5c ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym 
„gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”,  
co w praktyce umożliwiało prowadzenie konsultacji oraz występowanie  
z inicjatywami w sprawach dotyczących funkcjonowania gminy, w tym również osób 
starszych. 

(Dowód akta kontroli: str. 3-6) 

Współpraca poszczególnych organów gminy z Radą Seniorów odbywała się przede 
wszystkim w ramach jej sesji (w których uczestniczyli zarówno Burmistrz jak 
i wyznaczeni pracownicy merytoryczni Urzędu, którzy odpowiadali na zadawane 
podczas obrad pytania, udzielali szczegółowych wyjaśnień oraz referowali sprawy 
bieżące), a także poprzez uczestnictwo poszczególnych przedstawicieli tej Rady 
w sesjach Rady Miejskiej (podczas których istniała możliwość zabierania głosu 
i zadawania pytań). 
Wśród zagadnień, którymi w latach 2016 – 2017 zajmowała się Rada Seniorów, 
znalazły się m.in. następujące kwestie: uzyskiwanie pomocy i rodzaje świadczeń 
przysługujące seniorom (Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu); działalność 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na rzecz seniorów; działalność stowarzyszeń 
i innych organizacji, takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów; działalność Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Będzinie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; program 

                                                      
5 Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady 
Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. 
6 Zwana dalej „Radą Seniorów” lub „Radą”.  
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współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi (w zakresie 
dotyczącym działań na rzecz środowisk senioralnych); plany i działania Wydziału 
Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakresie 
dotyczącym osób starszych. 

(Dowód akta kontroli: str. 15-38) 

W sprawie konsultowania z Radą Seniorów i/lub stowarzyszeniami skupiającymi 
osoby starsze i/lub niepełnosprawne nowo projektowanych lub modernizowanych 
przez Gminę obiektów pod kątem ich funkcjonalności, Burmistrz wyjaśnił, 
że „Inwestycje gminne oraz prace remontowe w gminnych obiektach wynikają m. in. 
z założeń programów, prognoz finansowych i strategii rozwoju gminy oraz potrzeb, 
zgłaszanych przez mieszkańców. Dokumenty planistyczne są poddawane przed 
ich uchwaleniem przez Radę Miejską konsultacjom społecznym. Każdy mieszkaniec 
gminy może się wypowiedzieć i przedstawić swoją opinię w sprawie. Ponadto, 
podczas prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji poszczególne 
środowiska społeczne, w tym Gminna Rada Seniorów została zaproszona 
na spotkanie robocze, poświęcone określeniu problemów występujących na terenie 
gminy”. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-149, 151) 

Współpraca ze społecznością lokalną, w tym również z organizacjami zrzeszającymi 
osoby starsze i niepełnosprawne - poza aktywnością Rady Seniorów - odbywała się 
także w ramach: 

− działań podejmowanych przy opracowywaniu Programów współpracy 
Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalanych corocznie 
przez Radę Miejską; 

− gromadzenia informacji o problemach Miasta i Gminy za pośrednictwem 
specjalnie opracowanych ankiet; 

− konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami. 

(Dowód akta kontroli: str. 43-59, 96-97, 152-170) 

W latach 2016-2017, na realizację zadań określonych w ww. programach Gmina 
przeznaczyła łącznie 227 500 zł7, z czego organizacje skupiające osoby starsze 
i niepełnosprawne, w tym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Siewierzu, Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc oraz Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymały środki w wysokości 212 500 zł8, tj. 93,5% 
wszystkich środków przeznaczonych przez Gminę na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w tym okresie.   

(Dowód akta kontroli: str. 39-42) 

Współpraca z organizacjami osób starszych i/lub niepełnosprawnych odbywała się 
również, według wyjaśnień Burmistrza, poprzez wspieranie działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich, utworzenie w listopadzie 2017 r. Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji (działającego na rzecz aktywizacji i zdobywania nowych umiejętności 
przez osoby dorosłe) oraz remont pomieszczeń lokalu gminnego z przeznaczeniem 
na potrzeby organizacji skupiających osoby starsze. Burmistrz wskazał przy tym,  
że za współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi 

                                                      
7 Z czego w 2016 r. 102 500 zł oraz 125 000 zł w 2017 r.  
8 Z czego 95 500 w 2016 r. oraz 117 000 zł w roku 2017. 
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odpowiadają komórki merytoryczne Urzędu, zgodnie z zakresem zadań 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu9. 

(Dowód akta kontroli: str. 3-7)  

W Urzędzie nie utworzono odrębnej komórki organizacyjnej, zajmującej się 
identyfikacją potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiniowaniem 
projektów pod kątem oceny ich dostępności. Burmistrz wyjaśnił m.in., że „(…) 
zadania te realizują pracownicy merytoryczni z zakresu planowania gminnych 
inwestycji i remontów, którzy realizując swoje obowiązki, analizują i w miarę 
możliwości uwzględniają potrzeby poszczególnych grup społecznych, które będą 
korzystać z gminnych obiektów”. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-149)  

Wszelkie informacje związane z działalnością Gminy, w tym również dotyczące 
możliwości uczestnictwa mieszkańców w poszczególnych inicjatywach były 
przekazywane w formie ogłoszeń zamieszczanych na tablicy w siedzibie Urzędu, 
artykułów publikowanych w miesięczniku „Kurier Siewierski” (ukazującym się 
zarówno w wersji papierowej jak i w Internecie) oraz na oficjalnej stronie 
internetowej „www.siewierz.pl”, wyposażonej w narzędzia ułatwiające korzystanie 
z niej osobom starszym i/lub niepełnosprawnym (zmiana kontrastu i kolorystyki 
strony, powiększanie rozmiaru tekstu oraz możliwość obsługi za pomocą 
klawiatury). 

(Dowód akta kontroli: str. 60-95) 

Ponadto, w ramach prac związanych z przygotowywaniem programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi Burmistrz organizował z zainteresowanymi 
podmiotami spotkania, podczas których prowadzone były konsultacje społeczne. 
Zaproszenia do udziału w tych spotkaniach były wysyłane do poszczególnych 
organizacji zarówno w formie korespondencji tradycyjnej, jak i za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

(Dowód akta kontroli: str. 96-108) 

Szkolenia z zakresu obsługi i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi odbyło 
dwóch pracowników: zatrudniony w Urzędzie - Inspektor ds. obsługi Biura Rady 
Miejskiej, oraz w OPS - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych. Obydwie osoby 
ukończyły w 2008 r. kursy języka migowego dla pracowników służb społecznych 
na poziomie podstawowym oraz II-go stopnia. 

Ponadto, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, wyznaczeni 
pracownicy OPS, w 2017 r. brali udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu 
pomocy społecznej, w tym dotyczących zagadnień związanych z osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi, tj. m.in.: w konferencji regionalnej - konsultacjach społecznych 
dot. zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia rodzin  
„Za życiem” (dwie osoby), w szkoleniu z zakresu świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych i pomocy społecznej (trzy osoby) oraz w spotkaniu 
dot. planowanych działań programowych mających na celu wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych w obszarze polityki 
społecznej wobec osób starszych oraz w obszarze pomocy społecznej (1 osoba). 

(Dowód akta kontroli: str. 109) 

Pracownicy Urzędu nie byli objęci szkoleniami dotyczącymi specyficznych potrzeb 
seniorów i osób z niepełnosprawnościami (np. przydatnych pracownikom obsługi 

                                                      
9 Zwany dalej „OPS”.  
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klienta) ani specjalistycznymi z zakresu projektowania uniwersalnego 
(np. kierowanych do pracowników odpowiedzialnych za inwestycje). 
Burmistrz wyjaśnił, że „Dotychczasowe doświadczenia w sferze kontaktów 
z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dobrze układająca się współpraca 
ze środowiskami senioralnymi wskazują na właściwy poziom obsługi omawianej 
grupy mieszkańców”. 

Zdaniem NIK posiadanie przez pracowników Urzędu umiejętności dotyczących 
specyficznych potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami (np. dedykowanych 
pracownikom obsługi klienta), a także specjalistycznych z zakresu stosowania 
projektowania uniwersalnego (np. kierowanych do pracowników odpowiedzialnych 
za inwestycje) sprzyjałoby tworzeniu osobom starszym i niepełnosprawnym 
odpowiednich warunków korzystania z usług publicznych.  

(Dowód akta kontroli: str. 3-8)  

Zgodnie z prowadzoną w Urzędzie ewidencją ludności, według stanów 
na 31 grudnia lat 2000, 2005, 2010 i 2016, liczba ludności w wieku powyżej 60  
roku życia w mieście i gminie Siewierz wynosiła kolejno: 2 361, 2 337, 2 518 
i 3 152 osób, co stanowiło odpowiednio 19,5%, 19,3%, 20,8% i 25,9% ogółu 
mieszkańców. 

(Dowód akta kontroli: str. 110) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Współpraca Gminy z organizacjami zrzeszającymi osoby starsze i niepełnosprawne 
skupiała się na bieżącym rozpoznawaniu potrzeb tych osób w zakresie poprawy 
ich społecznego funkcjonowania. Przyjęty model współpracy nie obejmował 
zagadnień dotyczących rozpoznawania potrzeb i oczekiwań osób starszych 
i niepełnosprawnych w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla tej grupy 
mieszkańców. Gmina nie skorzystała z możliwości udziału osób starszych 
i niepełnosprawnych w identyfikowaniu występujących w tej przestrzeni publicznej 
barier i ograniczeń dla tych osób, co utrudniało ich identyfikację i usuwanie. 

2. Strategie działań odpowiadające na potrzeby i oczekiwania 
osób starszych i niepełnosprawnych 

 

W okresie objętym kontrolą, Gmina nie dysponowała jednolitym dokumentem 
o charakterze strategicznym (strategia, plan, harmonogram, preliminarz itp.) 
zawierającym wykazy zadań, które winny zostać zrealizowane w określonym czasie, 
w celu poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Obowiązujące w latach 2016-2017 trzy dokumenty strategiczne, tj.: Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 r.10, Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta i Gminy Siewierz na lata 2014-201811 oraz Lokalny Program 
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2014-202012, zawierały analizy 
mocnych i słabych stron gminy oraz wskazywały na jej szanse i zagrożenia.  

(Dowód akta kontroli: str. 111-114 ) 

                                                      
10 Zwana dalej „Strategią Rozwoju Miasta”  
11 Zwana dalej „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych”.  
12 Zwany dalej „Lokalnym Programem Rewitalizacji”. 
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Zdiagnozowane problemy dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych związane 
były z takimi czynnikami jak: postępujący wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym, znaczny udział bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia 
w ogólnej liczbie bezrobotnych, zagrożenie wykluczeniem społecznym i izolacją 
środowiskową, brak placówek dziennego pobytu dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, brak pełnego rozeznania liczby osób niepełnosprawnych, 
wzrost zapotrzebowania na placówki opieki stacjonarnej oraz usługi opiekuńcze. 

W celu ograniczania, bądź likwidacji zdiagnozowanych problemów, każdy z ww. 
dokumentów przewidywał podejmowanie określonych działań, przedsięwzięć 
i aktywności. I tak: 

• w Strategii Rozwoju Miasta określono trzy obszary priorytetowe, w ramach 
których wskazano trzy cele strategiczne oraz 11 celów operacyjnych, w tym:  

− Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem 
walorów kulturowych (gdzie jednym z kierunków był Rozwój 
mieszkalnictwa, w tym socjalnego, wspomaganego i chronionego), 

− Stworzenie dogodnych warunków dla życia mieszkańców oraz 
włączenie społeczne (poprzez m.in. Zapewnienie wysokiej  
jakości usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami 
zależnymi i starszymi, Wspieranie społeczne i zawodowe  
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
patologiami, bezrobociem, a także Rewitalizację społeczną 
obszarów o niskiej aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców oraz nagromadzonych problemach społecznych), 

− Poprawa stanu zdrowia mieszkańców (w kierunku aktywnego 
i zdrowego starzenia się), 

− Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej 
oraz możliwości spędzania wolnego czasu (kierunki rozwoju – 
Wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę 
umożliwiającą wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców 
oraz integrację społeczności lokalnych, Rozwój i poprawa 
standardu instytucji kultury, obiektów sportowych i rekreacyjnych); 

(Dowód akta kontroli: str. 171) 

• w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazano na 
konieczność realizacji pięciu celów strategicznych, z czego jeden dotyczył 
aktywizacji osób starszych, w ramach którego zaplanowano podjęcie pięciu 
działań: Zwiększenie udziału osób starszych w rekreacji, kulturze 
i wypoczynku, Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób 
starszych, Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom, Działania 
organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych oraz Wykonywanie 
usług opiekuńczych przez OPS. 

Ponadto w ramach realizacji pozostałych celów, w ww. dokumencie 
przewidziano m.in.: 

− (…) podejmowanie i realizowanie działań zmierzających 
do ułatwienia osobom niepełnosprawnym funkcjonowania 
w społeczeństwie poprzez likwidowanie barier architektonicznych, 
transportowych, komunikacyjnych i innych, 
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− umożliwianie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz 
z ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania 
pełnienia ról społecznych i zawodowych, 

− funkcjonowanie grupy wsparcia dla rodziców wychowujących 
niepełnosprawne dzieci oraz Klubu Integracji Społecznej. 

(Dowód akta kontroli: str. 171) 

• Lokalny Program Rewitalizacji zakładał realizację łącznie czterech zadań 
inwestycyjnych oraz czterech związanych z nimi projektów zintegrowanych, 
w ramach których zaplanowano w szczególności: 

− zapewnienie  nieodpłatnego dostępu dla wszystkich mieszkańców 
Miasta i Gminy do zrewitalizowanego i pozbawionego barier 
architektonicznych i społecznych parku miejskiego w Siewierzu, 

− podęcie działań o charakterze wsparcia społecznego w ramach 
projektów „Wszyscy jesteśmy tacy sami” i „Razem lepiej”, mających 
na celu integrację społeczności lokalnej (jako partnerów tych 
działań wskazano m.in. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział w Siewierzu, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc). 

(Dowód akta kontroli: str. 171) 

Każdy z wyżej opisanych dokumentów zawierał informacje o zgodności zawartych 
w nim zapisów z dokumentami strategicznymi funkcjonującymi na poziomie Unii 
Europejskiej, kraju oraz województwa, w tym m.in.: Strategii Europa 2020 – 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, stanowiących podstawy programowania interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Narodowej Strategii Integracji Społecznej, Krajowego 
Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej, Założeń do Narodowego Planu 
Rewitalizacji 2022, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 
2009-2020. 

(Dowód akta kontroli: str. 171) 

W Gminie nie została przeprowadzona inwentaryzacja występujących w przestrzeni 
publicznej barier ograniczających dostępność dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Burmistrz wyjaśnił m.in., że „(…) władze samorządowe 
posiadają rozległą wiedzę w przedmiotowej sprawie, pozyskiwaną m.in. w trakcie 
przygotowywania dokumentów planistycznych i strategii (…) oraz w trakcie 
przygotowywania zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji”. 

(Dowód akta kontroli: str. 115-117) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Gmina uwzględniła w swoich dokumentach strategicznych likwidację barier 
ograniczających dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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i niepełnosprawnych. Jednakże w Gminie nie zinwentaryzowano tej przestrzeni pod 
kątem występujących barier architektonicznych oraz nie opracowano jednolitego 
planu ich likwidacji, co w ocenie NIK nie służyło skuteczności podejmowanych 
działań na rzecz zapewnienia równego dostępu do przestrzeni publicznej wszystkim 
mieszkańcom. 

 

3. Działania na rzecz stworzenia warunków do aktywnego 
i samodzielnego funkcjonowania osób starszych 
i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej 

Gmina nie opracowała standardów dostępności przestrzeni publicznej. W latach 
2016-2017 zrealizowała 10 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 20 557 058 zł. 
Na realizację przedsięwzięć związanych z poprawą dostępności przestrzeni 
publicznej w ramach ww. zadań wydatkowano ok. 755 322 zł. 
Zdaniem NIK, rzetelnie opracowana dokumentacja dotycząca standardów 
dostępności przestrzeni publicznej  - chociaż z formalnego punktu widzenia 
niewymagana - sprzyja zapewnieniu kompleksowych rozwiązań mających  
na celu przystosowanie przestrzeni publicznej Miasta i Gminy dla osób starszych  
i niepełnosprawnych w określonym czasie. 

(Dowód akta kontroli: str. 135-137, 148-149) 

Weryfikację skuteczności podejmowanych w Gminie działań mających na celu 
stworzenie warunków do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób 
starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, przeprowadzono 
na podstawie: 

1) analizy dokumentacji projektowo-wykonawczej sporządzonej w latach  
2015-2017 dla czterech zadań inwestycyjnych: [1] kontynuacja budowy 
budynku socjalnego przy ul. Górnej, [2] budowa bazy sportowej przy 
Zespole Szkół przy ul. Piłsudskiego, [3] budowa Zintegrowanego Punktu 
Przesiadkowego oraz [4] zapewnienie pełnej dostępności do edukacji 
przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego 
przedszkola integracyjnego - pod kątem przystosowania wybranych 
obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; 

2) przeprowadzonych z udziałem specjalisty oględzin czterech wybranych 
nowo wybudowanych lub zmodernizowanych w latach 2008-2017 obiektów: 
[1] „płyta” rynku głównego, [2] droga łącząca Żelisławice i Leśniaki wraz 
z obiektem mostowym, [3] sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz boiskiem wielofunkcyjnym 
oraz [4] budynek remizy OSP. 

W wyniku powyższych czynności stwierdzono, że: 

Ad. 1) W poddanej kontroli dokumentacji projektowo-wykonawczej uwzględnione 
zostały rozwiązania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych13. 

                                                      
13 Poddana kontroli dokumentacja projektowo-wykonawcza zawierała szereg rozwiązań dostosowujących cztery wybrane 
obiekty do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in.: brak progów, odpowiednio szerokie wejścia, 
zamontowanie na odpowiedniej wysokości pochwytów, poręczy, włączników światła i gniazd elektrycznych., zapewnienie 
komunikacji z jednego poziomu, wydzielenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przystosowanie sanitariatów oraz 
budowa pochylni i najazdów. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ad. 2) Trzy z czterech poddanych oględzinom obiektów nie spełniały wymogów 
stawianych obiektom o charakterze publicznym w zakresie dostępności dla osób 
starszych i niepełnosprawnych: 

a) „płyta” Rynku [1]: 

− ze zlokalizowanego na Rynku miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych nie było możliwości przejścia na drugą stronę ulicy 
z powodu braku przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, natomiast 
przy przejściu - wyznaczonym w ciągu przecinającej Rynek głównej, ruchliwej 
ulicy - pozostawiono wysokie krawężniki oraz nie zamontowano sygnalizacji 
świetlnej (ani dźwiękowej); 

− zorganizowane w obrębie Rynku przystanki autobusowe i zamontowane przy 
nich rozkłady jazdy opisane były zbyt małą czcionką oraz nie zawierały 
informacji o kursowaniu autobusów niskopodłogowych;  

− w wyznaczonych miejscach (np. na przystankach, przy przejściach przez 
jezdnię) nie było oznaczeń w alfabecie Braille’a; 

− brak dostosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych przejścia 
dla pieszych przyległego do zmodernizowanej posadzki Rynku w ciągu jednej  
z ulic bocznych, które prowadziły do Rynku. 

Oględziny wykazały również, że poza wyżej wymienionymi utrudnieniami 
zastosowane rozwiązania sprzyjały osobom starszym i niepełnosprawnym m.in. 
z uwagi na wyznaczenie dla nich odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, 
ustanowienie płyty rynku jako strefy ruchu pieszego oraz odpowiednią aranżację 
rynku jako miejsca wypoczynku (obiekty handlowo-usługowe, ławki, kosze 
na śmieci, latarnie itp.). 

(Dowód akta kontroli: str. 120-124) 

Wyjaśniając powody nieobniżenia krawężników oraz brak sygnalizacji świetlnej przy 
przejściu dla pieszych w centralnej części Rynku (przy głównej, ruchliwej ulicy), 
Burmistrz poinformował, że przyczynę stanowiły fakt, że Gmina nie jest właścicielem 
tej drogi, a ponadto plany Gminy przewidywały jej likwidację oraz połączenie obu 
części Rynku w jedną całość. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-150) 

b) budynek remizy OSP w Siewierzu [4]: 

 - wewnątrz klatki schodowej znajdującej się w remizie OSP brakowało nawierzchni 
kontrastujących, a poręcz dolna nie była połączona z poręczą rozpoczynającą  
się od spocznika, co uniemożliwiało bądź znacznie utrudniało dostęp 
do poszczególnych sal znajdujących się na piętrze osobom starszym, niewidomym 
lub słabo widzącym oraz dotkniętym ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu 
się.  

(Dowód akta kontroli: str. 120, 124, 125, 130-132) 

c) droga łącząca Żelisławice i Leśniaki wraz z obiektem mostowym [2]: 

− brak chodnika przynajmniej po jednej stronie drogi; 

− brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik wybudowany  
na moście, z powodu zbyt wysokiego krawężnika. 
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Oględziny wykazały, że droga znajdowała się na terenie otwartym, 
niezabudowanym, prowadziła od skrzyżowania w jednym kierunku do pięciu 
budynków mieszkalnych i jednej firmy (przez mostek), a w drugim stanowiła dojazd 
do okolicznych pól oraz do innych zabudowań – kilku domów jednorodzinnych. 

(Dowód akta kontroli: str. 120, 128-130) 

Burmistrz wyjaśnił, że „Inwestycja miała na celu poprawę stanu istniejących dróg 
oraz mostu podmywanego przez ciek wodny. Roboty dotyczyły układu drogowego 
łączącego miejscowość Leśniaki i Żelisławice, nieprzeznaczonego do ruchu 
pieszego (oraz ruchu na wózkach inwalidzkich) z uwagi na funkcję, lokalizację, 
długość tych dróg, odległość od zabudowań oraz od centrum miejscowości. 
Odcinek pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Rolniczą ma długość 1,04 km 
i przebiega w otoczeniu łąk i pól uprawnych. Dalszy odcinek od ulicy Rolniczej 
w stronę zachodnią stanowi dojazd do kilku nieruchomości. Dotarcie do tych 
nieruchomości odbywa się pojazdami kołowymi. Budowa chodników na tym odcinku 
nie ma uzasadnienia z uwagi na brak nawiązania do układu innych chodników, 
z których można by skorzystać. Również budowa chodników na całym odcinku 
przebudowywanych dróg aż do drogi wojewódzkiej jest bezzasadna z uwagi na brak 
potrzeb w tym zakresie i brak ruchu pieszego. Dostosowanie drogi dla potrzeb  
osób niepełnosprawnych pociągałoby za sobą konieczność poszerzenia pasa 
drogowego poprzez podział i wykup nieruchomości, a tym samym poniesienie 
niewspółmiernych kosztów, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Za mostem 
znajduje się tylko jedna nieruchomość zabudowana, na której zostały zlokalizowane 
budynki firmy oraz dwa budynki mieszkalne. Firma zajmuje się działalnością 
transportową, a więc nie świadczy usług w miejscu siedziby. Przebudowa mostu 
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych byłaby więc bezzasadna 
z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie i niewspółmierne koszty”. 

Przeprowadzone oględziny ww. drogi potwierdziły, że z uwagi na swoje usytuowanie 
oraz pełnioną funkcję, była ona w niewielkim stopniu użytkowana przez pieszych.  
W związku z powyższym, poniesienie dodatkowych kosztów na jej dostosowanie do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, mogłoby się okazać nieuzasadnione. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-150) 

W przypadku nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz boiskiem wielofunkcyjnym [3] 
oględziny wykazały, że:  

− zapewniono dostateczną liczbę miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych; 

− wybudowano pochylnię do wejścia do budynku, zapewniającą dostęp 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich; 

− zapewniono odpowiednią szerokość wejścia do budynku sali (drzwi o szer. 
ok. 100 cm, bez progów) oraz pozostałych wejść (drzwi o szer. ok. 100 cm) 
prowadzących do pomieszczeń szatni i sanitariatów w budynku oraz 
do boiska otwartego; 

− szerokość korytarza prowadzącego z sali do holu głównego budynku szkoły 
(ok. 200 cm) zapewniała komfortowy dostęp do szatni i sanitariatu 
dla osoby niepełnosprawnej; 

− przystosowano sanitariat dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez 
wyposażenie go w odpowiednią miskę ustępową, umywalkę, natrysk 
i pochwyty oraz zamontowano włącznik światła na wysokości ok. 120 cm.; 
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− wyposażono drzwi w klamki umożliwiające otwarcie ich przez osoby 
poruszające się na wózkach; 

− zapewniono dojście i wejście na plac zabaw, bieżnię lekkoatletyczną 
oraz płytę boiska otwartego z tego samego poziomu (brak progów). 

Oględziny wykazały również, że pewną niedogodność mogły stanowić: brak 
sanitariatu (toaleta i prysznic) dla osoby niepełnosprawnej w szatni (zlokalizowano 
go w sąsiednim pomieszczeniu) oraz usytuowanie wszystkich koszy do gry 
w koszykówkę na boisku zewnętrznym na maksymalnej wysokości, co może 
utrudniać grę w koszykówkę dzieciom młodszym. 

(Dowód akta kontroli: str. 120, 125-128) 

W tracie oględzin stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Niedostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych niżej 
wymienionych obiektów, tj.: 

1) Remizy OSP, gdzie stwierdzono:  

− brak wyznaczonych przy budynku miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w § 18 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie14; 

− zbyt wysoki próg, za wąskie drzwi wejściowe, brak wystarczającej 
powierzchni manewrowej w klatce schodowej za wejściem głównym,  
co uniemożliwiało w praktyce dostanie się do tego budynku osobom 
poruszającym się na wózku, co stanowiło naruszenie wymogów 
określonych w  § 61 ust. 1 i w § 62 ww. rozporządzenia; 

− brak windy, podczas gdy sale znajdowały się na 1-szym piętrze, 
a prowadząca tam klatka schodowa uniemożliwiała dostanie się do nich  
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim – naruszenie przepisu 
§ 193 ww. rozporządzenia; 

− brak sanitariatu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
naruszenie wymogów wskazanych w § 86 przywołanego powyżej 
rozporządzenia. 

(Dowód akta kontroli: str. 120, 124, 125, 130-134) 

Tłumacząc przyczyny niedostosowania ww. obiektu, Burmistrz wyjaśnił, że celem 
zrealizowanej inwestycji było obniżenie kosztów ogrzewania budynku oraz 
wykonanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych, poprawiających ogólny 
stan obiektu. Poinformował przy tym, że część budynku przeznaczona jest 
wyłącznie dla działalności OSP. Burmistrz wyjaśnił również, że w pozostałej części 
budynku nie znajdują się żadne lokale usługowe bądź użyteczności publicznej,  
w związku z czym na co dzień pozostaje on zamknięty. Przyznał jednak, że istnieje 
możliwość wynajmu znajdujących się na piętrze sal, ale w takim przypadku osoby 
zainteresowane informowane są o stanie obiektu. Zdaniem Burmistrza, z uwagi na 
powyższe argumenty „(…) wykonanie przebudowy obiektu nie było uzasadnione 
ekonomicznie i nie wynikało z aktualnych potrzeb mieszkańców”. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-150) 

 

 
                                                      
14 Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych” 

Ustalone 
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2) „Płyty” Rynku, gdzie stwierdzono: 

− całkowity brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich do sklepów i obiektów handlowo-usługowych, zlokalizowanych 
wokół rynku nad poziomem płyty, co stanowi naruszenie wymogów 
wskazanych w § 61 i w § 66 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych. 

(Dowód akta kontroli: str. 120-124, 133-134) 

Burmistrz wyjaśnił, że rekonstrukcja Rynku przeprowadzona została zgodnie 
z założeniami projektu, który został opracowany w 2007 r. i nie przewidywał innych, 
dodatkowych rozwiązań (za wyjątkiem zastosowanych) w zakresie dotyczącym osób 
starszych i niepełnosprawnych. Podkreślił również, że „Potrzeba zachowania 
odpowiedniej niwelety całej płyty Rynku, w tym konieczność nawiązania poziomem 
do istniejących dróg spowodowała, że dostosowanie płyty Rynku w taki sposób, aby 
zapewnić wejścia bezschodowe do wszystkich budynków na Rynku byłoby bardzo 
utrudnione technicznie”. 

(Dowód akta kontroli: str. 148-150) 

Skutkiem opisanych powyżej nieprawidłowości było ograniczenie (Rynek), bądź 
całkowite uniemożliwienie dostępu (budynek OSP) do tych obiektów dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, co stanowi naruszenie przepisów zawartych 
w szczególności w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane15 oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. 

 

NIK zwraca uwagę, że prowadzące do dwóch sklepów pochylnie dla osób 
niepełnosprawnych nie spełniały wymogów określonych w § 70 i § 71 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych poprzez zbyt duże nachylenie, 
brak poręczy oraz brak wystarczającej powierzchni manewrowej na początku  
i na końcu pochylni.  

Burmistrz wyjaśnił, że pochylnie (podjazdy) do ww. dwóch sklepów zostały 
wykonane przez ich właścicieli już po modernizacji „płyty”.  

(Dowód akta kontroli: str. 120, 123, 124, 133-134) 

 

 

W ocenie NIK, jedynie w przypadku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 oraz przyległego do niej boiska wielofunkcyjnego Gmina zapewniła osobom 
niepełnosprawnym i starszym dostęp do obiektów i usług świadczonych  
w przestrzeni publicznej na równi z osobami pełnosprawnymi. Zdaniem NIK, jedną  
z przyczyn takiego stanu był brak pełnego rozpoznania potrzeb oraz nieopracowanie 
jednolitych standardów zapewniających kompleksowe rozwiązania eliminujące 
występowanie barier w dostępie do tej przestrzeni. 

IV. Uwagi 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16 zwraca uwagę, że pomimo podjętych prac 
modernizacyjno-remontowych, zarówno Rynek jak i remiza OSP nie zostały  

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
16 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK” 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 



 

14 

w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, co wskazuje 
na konieczność prowadzenia dalszych działań w tym zakresie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia  14 lutego 2018 r. 

  

  

 

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli  

Michał Kapek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

Delegatura w Katowicach 

  
……………………………. 
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