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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty 
 kontrolą 

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz działania wcześniejsze o ile oddziaływały na 
kontrolowaną działalność. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Stanisław Łuczyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/116/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminny w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie (dalej: UMiG lub 
Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Obratański, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie (dalej: Burmistrz). [Dowód: akta 
kontroli str. 3] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Gmina rozpoznawała potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców, w tym osób starszych  
i niepełnosprawnych w celu zapewnienia im dostępności do przestrzeni publicznej. 
Urząd zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje, propagujące możliwość 
uczestniczenia mieszkańców miasta i gminy w działaniach na rzecz zwiększenia 
dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nie kierowano 
jednak zaproszeń w ww. zakresie do środowisk seniorów i osób niepełnosprawnych 
poprzez np. gazetę lokalną lub zamieszczanie informacji w miejscach publicznych na 
terenie miasta i gminy Końskie. Nie wykorzystywano doświadczeń i nie korzystano  
z szerokiego udziału osób starszych i niepełnosprawnych w identyfikacji barier 
występujących w przestrzeni publicznej. 
Burmistrz podejmował działania mające na celu opracowanie dokumentów o strategicznym 
znaczeniu dla miasta i gminy Końskie z uwzględnieniem potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych. Świadczy o tym m.in. opracowanie studium wykonalności inwestycji 
dla projektu pn. Rewitalizacja miasta Końskie. Wskazane w projekcie obszary rewitalizacji 
miasta mają służyć stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni 
publicznej. 
W latach 2016-2017 gmina Końskie zrealizowała zadania inwestycyjne, w wyniku których 
usunięto wiele barier architektonicznych występujących w przestrzeni drogowej, w tym m.in. 
wykonane zostały nowe nawierzchnie chodników, a krawężniki na wysokości 
oznakowanych przejść dla pieszych obniżono do wysokości umożliwiającej bezpieczne 
poruszanie się oraz przechodzenie przez jezdnię przez osoby starsze i niepełnosprawne. 
Oznaczenia fakturowe nawierzchni jezdni wykonane zostały na terenie miasta Końskie  
w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. 
Informacje dźwiękowe dla osób z wadami wzroku, zlokalizowane zostały przy przejściach 
dla pieszych znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 42.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej wg 3-stopniowej 
skali ocen jest nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie daje prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, NIK stosuje ocenę opisową. 

Ocena ogólna 
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Podjęto również działania zamierzające do zrealizowania w roku 2018, projektu utworzenia 
centrum przesiadkowego w Końskich, zakupu taboru samochodowego dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Podejmowane działania przez gminę nie w pełni jednak zapewniały osobom starszym  
i niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej, co wykazały wyniki oględzin czterech 
obiektów budowlanych. Nie zastosowano bowiem części rozwiązań zapewniających 
osobom starszym i niepełnosprawnym dostęp do obiektów, na równi z osobami 
pełnosprawnymi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Uchwałą nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z 30 czerwca 2015 r. powołana 
została Rada Seniorów miasta i gminy Końskie (dalej: Rada Seniorów), której nadano statut 
stanowiący załącznik do ww. uchwały. Celem działania Rady Seniorów (zgodnie  
z ww. statutem) jest m.in.: 
− integracja środowiskowa osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów 

tych osób; 
− wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu; 
− zapewnienie osobom starszym dostępu do edukacji, kultury i rekreacji oraz budowanie 

ich autorytetu w społeczeństwie. 
Do zadań Rady Seniorów należy m.in.: 
− współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób 

starszych; 
− inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy organów gminy ze 

środowiskiem seniorów; 
− zgłaszanie uwag i wniosków do projektów prawa miejscowego dotyczących osób 

starszych; 
− przedkładanie organom gminy propozycji w zakresie ustalenia priorytetowych zadań  

i prac uchwałodawczych dotyczących seniorów w perspektywie krótko  
i długoterminowej.  

Statut określa także tryb powoływania i odwoływania członków ww. Rady oraz ich prawa  
i obowiązki, jak również tryb działania Rady Seniorów. [Dowód: akta kontroli str. 23-28] 

Zgodnie z art. 5c ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2, rada 
gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może tworzyć 
gminną radę seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

Zarządzeniem z 30 października 2015 r., Burmistrz powołał 11-osobową Radę Seniorów,  
w której skład weszły osoby reprezentujące m.in.: Polski Związek Niewidomych, Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska 
Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga. [Dowód: akta kontroli str. 29] 

W okresie objętym kontrolą Rada Seniorów podjęła m.in. uchwały dotyczące: 
− przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Końskie, akcji pod nazwą „koperta życia”. 

Celem jej było niesienie pomocy osobom starszym w przypadku wezwania ratowników 
medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty 
domowej lekarza3. W 2016 r. rozprowadzonych zostało wśród seniorów 1500 szt. 
„kopert życia”4; 

                                                      
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm. 
3 Zgodnie z uchwałą nr I/4/2015 Rady Seniorów z dnia 2 grudnia 2015 r. 
4 Według sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  
w 2016 r. 
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− wniosku (do Burmistrza)5 w sprawie wymiany nawierzchni chodników przy ulicach: 
Pocztowej i Łaziennej w Końskich w ramach zadania związanego z rewitalizacją 
obszaru miasta Końskie. W ocenie rady Seniorów dotychczasowa nawierzchnia 
utrudnia pieszym w szczególności osobom starszym wygodne i bezpieczne poruszanie 
się po chodnikach. Burmistrz wyjaśnił, że ww. wniosek Rady Seniorów będzie 
uwzględniony w projekcie budowlanym zadania dotyczącego rewitalizacji centrum 
miasta Końskie. Projekt budowlany ww. zadania jest aktualnie opracowywany; 

− wprowadzenia ulgi dla seniorów z terenu miasta i gminy Końskie korzystających  
z Pływalni Miejskiej w Końskich6. [Dowód: akta kontroli str. 30-36, 263] 

1.2. W strukturze Urzędu nie występuje komórka organizacyjna, której przydzielone byłyby 
zadania dotyczące współpracy samorządu gminnego z przedstawicielami środowisk osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz przygotowywania i propagowania informacji  
o możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy Końskie w działaniach na rzecz 
zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
[Dowód: akta kontroli str. 4-18] 

Anna Głębocka Sekretarz miasta i gminy Końskie wyjaśniała, że pomimo braku określenia 
w Regulaminie Organizacyjnym UMiG oraz w zakresach obowiązków pracowników Urzędu, 
zadań związanych z zapewnieniem dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych  
i niepełnosprawnych, gmina wykonywała zadania w ww. zakresie. Wynikały one  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i realizowane były przez komórki 
organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.  
Wydział Inwestycji uwzględniał wymagania związane z usuwaniem barier 
architektonicznych utrudniających poruszanie się lub komunikację w przestrzeni publicznej 
osobom starszym i niepełnosprawnym (….). [Dowód: akta kontroli str. 45-46] 

1.3. Informacje propagujące możliwość uczestniczenia mieszkańców miasta i gminy 
Końskie w działaniach na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych Urząd zamieszczał w „zakładkach” na swojej stronie 
internetowej. Dotyczyły one:  
− konsultacji społecznych w sprawie koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego w Końskich; 
− konsultacji społecznych w sprawie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta i gminy 

Końskie na lata 2017-2023”; 
− konsultacji społecznych w sprawie projektu rewitalizacji rynku w Końskich; 
− konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy gminy Końskie z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2017;  
− samorządu miasta i gminy Końskie (w tym m.in.: rady miejskiej, informacji o Radzie 

Seniorów oraz młodzieżowej radzie miejskiej); 
− ogłoszeń oraz obwieszczeń, a także informacji o sposobie załatwienia spraw  

w Urzędzie. 
Celem ułatwienia korzystania ze strony internetowej osobom słabowidzącym, strona 
posiadała funkcję umożliwiającą powiększanie wszystkich tekstów. Urząd nie wykorzystywał 
innych form dotarcia do środowisk seniorów i osób niepełnosprawnych ze swoją ofertą, np. 
poprzez lokalną prasę, czy zamieszczanie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń,  
w tym również na terenie miasta. [Dowód: akta kontroli str. 208-228]  
 
Z uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia „Programu 
rewitalizacji miasta i gminy Końskie na lata 2017-2023” wynika, że ww. Program poddany 
był konsultacjom społecznym w okresie od 23 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. Stworzono 
tym samym możliwość udziału osób starszych i niepełnosprawnych, wyrażania opinii  
i wnoszenia przez nich uwag lub wniosków na etapie poprzedzającym uchwalenie  
ww. Programu. W konsultacjach społecznych uczestniczyły osoby w różnym wieku, w tym 
osoby starsze, za wyjątkiem osób z widoczną niepełnosprawnością. [Dowód: akta kontroli 
str. 122-123] 

                                                      
5 Zgodnie z uchwałą nr I/6/2016 Rady Seniorów z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
6 Zgodnie z uchwałą nr I/7/2016 Rady Seniorów z dnia 6 lipca 2016 r. 
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1.4. W zakresie inwentaryzacji przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Końskie, 
Sekretarz Anna Głębocka wyjaśniła, że gmina Końskie nie dokonywała inwentaryzacji 
przestrzeni publicznej pod względem występujących w niej barier architektonicznych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej 
należących do miasta i gminy Końskie oraz dróg gminnych, w odniesieniu do których  
ww. inwentaryzację sporządził Wydział Inwestycji UMiG. [Dowód: akta kontroli str. 47] 

Naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG opracował „Plan usuwania barier architektonicznych  
w gminie Końskie na podstawie zinwentaryzowanych potrzeb” z dnia 18 grudnia 2012 r. 
Zawierał on osiem różnych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do wykonania  
w latach 2013-2019, w tym głównie dotyczących: budowy lub przebudowy ulic, dróg,  
chodników, przystosowania budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych oraz 
wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Placówek Oświatowych  
w miejscowości Nieświń i przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Końskich.7 [Dowód: akta 
kontroli str. 180-186, 191-207]  

1.5. W okresie objętym kontrolą pracownicy UMiG nie odbywali szkoleń z zakresu obsługi  
i kontaktów z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Nie uczestniczyli też  
w szkoleniach z zakresu projektowania uniwersalnego. Gmina Końskie nie posiadała 
programu zawierającego zasady projektowania uniwersalnego i praktycznego ich 
zastosowania. Nie opracowano również wytycznych zawierających standardy dostępności8. 
Anna Głębocka Sekretarz miasta i gminy Końskie wyjaśniała, że przyczyną tego stanu był 
brak występowania w okresie ostatnich 10 lat, skarg dotyczących niewłaściwej obsługi osób 
starszych i niepełnosprawnych przez pracowników Urzędu. Nadmieniła, że pracownicy  
M-GOPS w Końskich uczestniczyli w ww. szkoleniach m.in. w kursie opiekuna medycznego 
osób starszych i niepełnosprawnych. [Dowód: akta kontroli str. 47]  

1.6. W latach 2000-2016 według stanu na 31 grudnia każdego roku, liczba ogółem 
mieszkańców miasta i gminy Końskie, w tym osób w wieku powyżej 60 roku życia oraz ich 
procentowy udział w liczbie mieszkańców ogółem kształtowały się następująco:  
− 2000 r. – 39.066/5.096 (13,0%);  
− 2001 r. – 38.275/5.298 (13,8%);  
− 2002 r. – 38.659/5.298 (13,7%);  
− 2003 r. – 38.449/5.327 (13,9%);  
− 2004 r. – 38.369/5.468 (14,3%);  
− 2005 r. – 38.275/5.552 (14,5%);  
− 2006 r. – 38.046/5.648 (14,8%); 
− 2007 r. – 37.958/5.825 (15,3%);  
− 2008 r. – 37.814/5.945 (15,7%); 
− 2009 r. – 37.901/6.146 (16,2%); 
− 2010 r. – 37.536/6.336 (16,9%); 
− 2011 r. – 37.250/4.173 (11,2%); 
− 2012 r. – 36.988/4.389 (11,9%); 
− 2013 r. – 36.597/6.970 (19,0%); 
− 2014 r. – 36.565/7.233 (19,8%); 
− 2015 r. – 36.295/7.487 (20,6%);  
− 2016 r. – 35.827/7.685 (21,5%). 

Z powyższych danych wynika m.in., że w latach 2000-2016 nastąpił spadek liczby ogółem 
mieszkańców miasta i gminy Końskie o 3.239 osób, przy jednoczesnym wzroście liczby 
mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia o 2.589 osób. Procentowy udział liczby osób 

                                                      
7 Szerzej realizacja ww. zadań omówiona została w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego,  
tj. w obszarze problemowym dotyczącym działań na rzecz stworzenia warunków do aktywnego i samodzielnego 
funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. 
8 Standardy dostępności, tj. wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych 
w określonym obrębie, obszarze, opracowane i stosowane w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych 
wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji,  
w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. 
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w wieku powyżej 60 roku życia w liczbie mieszkańców ogółem zwiększył się z 13,0% do 
21,5%, tj. o 8,5%. [Dowód: akta kontroli str. 19] 

1.7. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do Urzędu skargi lub wnioski od mieszkańców 
miasta i gminy w sprawach dotyczących występowania w przestrzeni publicznej barier np. 
architektonicznych, technicznych i innych, które utrudniałyby poruszanie się w niej osobom 
starszym i niepełnosprawnym. [Dowód: akta kontroli str. 22] 

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

Pracownicy Urzędu nie zostali przeszkoleni z zakresu specyficznych potrzeb i możliwości 
seniorów i osób niepełnosprawnych, a także specjalistycznych z zakresu projektowania 
uniwersalnego (np. skierowanych do pracowników odpowiedzialnych za inwestycje).  
Takie umiejętności sprzyjałyby tworzeniu osobom starszym i niepełnosprawnym 
odpowiednich warunków korzystania z usług publicznych. Z kolei pracownicy odpowiedzialni 
za gminne inwestycje, w ramach wskazanych powyżej szkoleń, mogliby pozyskać lub 
uaktualnić wiedzę o możliwych technicznych i architektonicznych rozwiązaniach 
zapewniających dostęp do obiektów przestrzeni publicznej wszystkim potencjalnym 
użytkownikom.  

Gmina rozpoznawała potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców, w tym osób starszych  
i niepełnosprawnych w celu zapewnienia im dostępności do przestrzeni publicznej.  
Nie wykorzystywano jednak doświadczeń i nie korzystano z szerokiego udziału osób 
starszych i niepełnosprawnych w identyfikacji barier występujących w przestrzeni publicznej. 
Urząd zamieszczał wprawdzie informacje propagujące możliwość uczestniczenia 
mieszkańców miasta i gminy Końskie w działaniach na rzecz zwiększenia dostępności 
przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, lecz nie korzystał  
z możliwości kierowania zaproszeń poprzez np. gazetę lokalną do środowisk seniorów  
i osób niepełnosprawnych lub zamieszczania informacji w ww. zakresie w miejscach 
publicznych na terenie miasta i gminy Końskie. 

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

2.1. Uchwałą nr XLII/436/2014 z 25 września 2014 r. Rada Miejska w Końskich przyjęła 
„Strategię rozwoju miasta i gminy Końskie na lata 2014-2022” (dalej: Strategia rozwoju na 
lata 2014-2022). W powyższej Strategii przyjęto, że działania w zakresie dostosowania 
infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców realizowane będą m.in. poprzez pomoc  
i wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w wyniku prowadzenia dziennego 
domu pobytu usytuowanego w strukturze M-GOPS w Końskich. [Dowód: akta kontroli str. 
51-58] 

Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszym półroczu 2018 r. powoła zespół do spraw monitorowania 
Strategii rozwoju na lata 2014-2022. [Dowód: akta kontroli str. 263] 

2.2. Urząd posiadał studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. Rewitalizacja miasta 
Końskie (z czerwca 2017 r.) opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości w Końskich. Przedmiotem ww. projektu są zadania związane  
z rewitalizacją miasta, w tym: zespołu pałacowo-parkowego (park i Ogródek Jordanowski), 
rynek w Końskich oraz terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich. Wskazane  
w ww. projekcie tereny pełnią funkcje centrum życia społecznego, kulturalnego  
i gospodarczego miasta Końskie. Rewitalizacja wskazanych w projekcie obszarów ma 
służyć stworzeniu bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom otoczenia, minimalizowania 
ryzyka dezintegracji społecznej poprzez aranżację i wyposażenie przestrzeni miejskiej, 
które zbliżą do siebie różne grupy społeczne, zawodowe i wiekowe. Projekt uwzględnia 
potrzeby osób niepełnosprawnych. Z projektu wynikało m.in., że istnieje konieczność 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych, położonych w sąsiedztwie Parku Miejskiego. 
Ich położenie w centralnej części miasta, w pobliżu najważniejszych obiektów i terenów 
publicznych sprawia, że zagospodarowanie tych nieruchomości jest kluczowe. Duży 
problem stanowi też niedostosowanie budynków użyteczności publicznej i punktów 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 
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usługowych do obsługi osób niepełnosprawnych (schody, brak poręczy, pochylni). Ten 
problem dotyka również w dużym stopniu innych osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
przede wszystkim osoby starsze i dzieci.  
Z części przestrzenno-funkcjonalnej ww. projektu wynika, że część ulic jest 
niewystarczająco dostosowana do komfortowego poruszania się pieszych, w szczególności 
z obniżoną sprawnością motoryczną. Stan ten spowodowany został częściowym 
zdegradowaniem infrastruktury ciągów komunikacyjnych. [Dowód: akta kontroli str. 59-71] 

 2.3. Rada Miejska w Końskich uchwałą nr XXXV/344/2017 z 12 czerwca 2017 r. przyjęła 
„Program rewitalizacji miasta i gminy Końskie na lata 2017-2023” (dalej: Program 
Rewitalizacji na lata 2017-2023) stanowiący załącznik do ww. uchwały. Celami  
ww. Programu jest: integracja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
poprawa dostępności i jakości usług publicznych oraz budowanie spójności przestrzennej 
obszaru rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego  
i dziedzictwa kulturowego.  
W Programie Rewitalizacji na lata 2017-2023 ujęto m.in.: projekt o nazwie Konecki Program 
Senioralny, który ma polegać na realizacji kompleksowego i długookresowego programu 
wsparcia seniorów, obejmującego m.in.: rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego, usług  
i świadczeń dla seniorów ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych Domu 
Dziennego Pobytu w Końskich (DDP), utworzenie stowarzyszenia działającego na rzecz 
osób starszych będących podopiecznymi DDP i wspieranie działań stowarzyszenia przez 
gminę Końskie. Projekt zakłada również utworzenie specjalistycznej placówki dziennego 
pobytu z możliwością rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych. [Dowód: akta 
kontroli str. 72-80, 122-123] 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji9, 
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 
jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Zadania te 
gmina realizuje m.in. z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. 

2.4. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p.) miasta 
Końskie w których wyznaczone zostały tereny lokalizacji inwestycji celu publicznego10, 
wprowadzono obowiązek uwzględniania, w przypadku budowy lub przebudowy układu 
drogowego, rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Powyższe ustalenia m.p.z.p. ujęto m.in. w:  
− uchwale nr XXVII/266/2016 z 27 października 2016 r. w sprawie m.p.z.p. fragmentu 

terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, 
Spółdzielczej i Targowej; 

− uchwale nr XLII/392/2017 z 30 października 2017 r. w sprawie m.p.z.p. fragmentu 
terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków. 
[Dowód: akta kontroli str. 39-44] 

2.5. Uchwałą nr V/28/2015 z 12 lutego 2015 r. Rada Miejska w Końskich przyjęła „Gminną 
Strategię Rozwiazywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Końskie na lata 2015-
2022” (dalej: Strategia Społeczna na lata 2015-2022) stanowiącą załącznik do ww. uchwały. 
W powyższej strategii określone zostały kierunki działań m.in. w zakresie tworzenia 
warunków służących zaspokajaniu różnorodnych potrzeb seniorów. W ramach pierwszego 
celu głównego dotyczącego polityki senioralnej, określone zostały w powyższej strategii 
społecznej, kierunki działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia osób starszych  
i zapobieganie marginalizacji seniorów. [Dowód: akta kontroli str. 98-109] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm. 
10 Zgodnie z art. 6 pkt 9c ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), celami publicznymi jest wydzielanie gruntów pod publicznie 
dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie,  
w tym budowa lub przebudowa. 
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Gmina posiadała studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. Rewitalizacja miasta 
Końskie. Wskazane w projekcie obszary rewitalizacji miasta mają służyć stworzeniu 
bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej. Projekt zakłada m.in. 
konieczność zagospodarowania terenów poprzemysłowych, które uległy degradacji, jak 
również dostosowania części ulic do komfortowego poruszania się pieszych,  
w szczególności z obniżoną sprawnością motoryczną z powodu częściowego 
zdegradowania infrastruktury ciągów komunikacyjnych. 
Burmistrz podejmował działania mające na celu opracowanie dokumentów o strategicznym 
znaczeniu dla miasta i gminy Końskie z uwzględnieniem potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych. Świadczy o tym m.in. uchwalenie przez Radę Miejską w Końskich 
Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.  
W m.p.z.p. miasta Końskie, wyznaczone zostały tereny lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, w których  wprowadzono obowiązek uwzględniania, w przypadku budowy lub 
przebudowy układu drogowego, rozwiązań architektonicznych przystosowanych do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

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

3.1. Wydział Inwestycji UMiG opracował w grudniu 2012 r. plan usuwania barier 
architektonicznych w gminie Końskie, utrudniających osobom starszym i niepełnosprawnym 
poruszanie się w przestrzeni publicznej (na podstawie zinwentaryzowanych potrzeb). 
Obejmował on osiem przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizację zaplanowano na lata 
2013-2019 (w tym: cztery w latach 2013-2015, trzy w latach 2016-2017 oraz jedno do 
wykonania w 2019 r.).  
Z powyższej liczby czterech przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na lata  
2013-2015: 
− dwa (zaplanowane na 2013 r.) dotyczyły: zrewitalizowania Parku Miejskiego  

w Końskich i otoczenia pomiędzy skrzydłami pałacowymi (dawnego zespołu 
pałacowego w Końskich) oraz wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych przy 
Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Nieświń. Zadania zrealizowano  
w 2013 r.; 

− jedno (zaplanowane na 2014 r.) dotyczyło wykonania pochylni dla osób 
niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Końskich. Zadanie 
zrealizowano w 2014 r.; 

− jedno (zaplanowane na 2015 r.) dotyczyło przebudowy czterech ulic: Warszawskiej, 
Traugutta, Kołłątaja, 3-go Maja oraz przebudowy dróg na Osiedlu Warszawska  
w Końskich. Przedsięwzięcia zrealizowano w 2015 r. Ww. ulice oraz chodniki przy 
ulicach posiadały nawierzchnię w złym stanie technicznym. W wyniku ich przebudowy 
wymieniono nawierzchnie na nowe. Przebudowane chodniki dostosowane zostały do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Jedno zadanie dotyczące zastosowania siłowników sterujących drzwiami do budynku UMiG 
w jego zachodnim skrzydle, zaplanowano na 2019 r. [Dowód: akta kontroli str. 187, 191] 

W 2016 r. gmina Końskie zrealizowała 9 zadań inwestycyjnych, zapewniających usunięcie 
barier architektonicznych (w tym 7 w ramach zaplanowanych w 2012 r. przedsięwzięć 
inwestycyjnych na lata 2013-2016 oraz dwa nieujęte w planowanych przedsięwzięciach  
z 2012 r.). Spośród 9 wykonanych zadań inwestycyjnych w 2016 r.: 
− dwa dotyczyły budowy chodników przy drogach gminnych (sołectwa: Brody Stare  

i Brody Nowe) oraz jedno przebudowy ulicy Wjazdowej w miejscowości Sielpia. Przed 
przebudową chodników, występowały bariery architektonicznymi utrudniające 
bezpieczne poruszanie się osób w ciągu dróg gminnych przy dojściu do przystanku  
w Brodach Starych i Brodach Nowych. Z powodu wysokiego pobocza dojście do 
przystanku odbywało się jezdnią drogi. Wykonanie chodnika oraz oświetlenia 
poprawiło bezpieczeństwo ruchu pieszego. Chodniki z obu stron zostały obniżone do 
poziomu istniejącego pobocza.  
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W przypadku przebudowy ul. Wjazdowej, wykonana została nowa nawierzchnia drogi, 
zatoki postojowe, w tym ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik;   

− cztery dotyczyły przebudowy ulic i chodników w Końskich (tj. ulic: Hubala, 16-go 
Stycznia, Brzozowej, Jodłowej, Wiśniowej oraz Wojska Polskiego). Stan nawierzchni 
chodników przed ich przebudową nie zapewniał bezpiecznej komunikacji osobom 
starszym i niepełnosprawnym. W wyniku przebudowy usunięte zostały bariery 
architektoniczne utrudniające ruch pieszych. Chodniki na wysokościach przejść dla 
pieszych zostały obniżone do poziomu umożliwiającego bezpieczne poruszanie się 
zwłaszcza przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.  
Pas drogowy przed przebudową ul. Wojska Polskiego posiadał nawierzchnię 
utrudniającą komunikację samochodową i pieszą. W wyniku przebudowy drogi 
wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, zatoki postojowe w tym ze stanowiskami 
dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki zlokalizowane po obu stronach jezdni.  
Na wysokościach przejść dla pieszych, chodniki obniżone zostały do wysokości 
umożliwiającej bezpieczne przekroczenie jezdni przez osoby niepełnosprawne;   

− jedno dotyczyło przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 124 w Końskich w celu 
jego przystosowania na mieszkania socjalne i komunalne. W ramach tego zadania 
wykonano chodniki oraz pochylnię przy budynku umożliwiającą wjazd i wyjazd osobom 
niepełnosprawnym; 

− jedno dotyczyło uzbrojenia terenu pod zabudowę mieszkaniową osiedla przy  
ul. Południowej w Końskich. W ramach realizacji ww. zadania wykonane zostały nowe 
nawierzchnie dróg oraz chodników. Krawężniki na wysokości oznakowanych przejść 
dla pieszych zostały obniżone do wysokości umożliwiającej bezpieczne przechodzenie 
przez jezdnię osobom niepełnosprawnym. [Dowód: akta kontroli str. 180-183] 

W 2017 r. gmina Końskie zrealizowała 9 zadań inwestycyjnych zapewniających usunięcie 
barier architektonicznych (w tym 7 w ramach zaplanowanych w 2012 r. przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz dwa nieujęte w planowanych przedsięwzięciach w 2012 r.). Spośród  
9 wykonanych zadań inwestycyjnych w 2017 r.: 
− dwa dotyczyły budowy chodników przy drogach gminnych (sołectwa Brody Stare  

i Brody Nowe). Występujące bariery architektoniczne utrudniały bezpieczne 
poruszania się osób w ciągu dróg gminnych. Wykonanie chodnika poprawiło 
bezpieczeństwo ruchu pieszego; 

− jedno dotyczyło przebudowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Szwieca Robota  
z ul. Polną w Końskich. Ruch osób niepełnosprawnych chodnikami przy ul. Szwieca 
Robota i ul. Polnej był utrudniony ze względu na ich zły stan techniczny i mógł się 
odbywać jedynie jezdnią ulic. W ramach przebudowy drogi wewnętrznej wykonano 
nawierzchnię jezdni z zatoką postojową oraz chodnik po wschodniej stronie drogi 
umożliwiający bezpieczną komunikację pieszym i osobom niepełnosprawnym; 

− jedno dotyczyło utwardzenia terenu przy ul. Krakowskiej w Końskich. W ramach 
budowy wykonana została nawierzchnia drogi ze stanowiskami postojowymi,  
a w części wykonane zostały również chodniki umożliwiające bezpieczne poruszanie 
dla osób starszych i niepełnosprawnych;  

− dwa dotyczyły przebudowy czterech ulic (Majora Hubala, Mechanicznej, Ceramicznej  
i Odlewniczej) oraz jedno budowy ulicy Pułaskiego w Końskich. W wyniku przebudowy 
pasów drogowych ww. ulic wykonane zostały nowe nawierzchnie jezdni oraz chodniki. 
Na wysokościach przejść dla pieszych, chodniki obniżone zostały do wysokości 
umożliwiającej bezpieczne przekraczanie jezdni przez osoby niepełnosprawne; 

− jedno dotyczyło uzbrojenia terenu pod zabudowę mieszkaniową osiedla przy  
ul. Południowej w Końskich. W ramach realizacji ww. zadania wykonane zostały nowe 
nawierzchnie dróg oraz chodników. Krawężniki na wysokości oznakowanych przejść 
dla pieszych zostały obniżone do wysokości umożliwiającej bezpieczne przechodzenie 
przez jezdnię osobom niepełnosprawnym; 

− jedno dotyczyło rewitalizacji obszarów miasta Końskie, w tym Ogródka 
Jordanowskiego. Zadanie polegało na przebudowie Ogródka Jordanowskiego. 
Wykonanie placu zabaw zapewniło rekreacyjne korzystanie z terenu m.in. przez osoby 
niepełnosprawne. Podczas realizacji zadania zamontowanych zostało szereg 
urządzeń na placu zabaw oraz wykonano utwardzone nawierzchnie.  
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W celu korzystania z placu zabaw przez osoby niepełnosprawne poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, zamontowano dla tych osób specjalną huśtawkę, z której mogą 
oni korzystać. [Dowód: akta kontroli str. 184-186] 

Wydatki poniesione przez gminę Końskie w latach 2016-2017 r. na realizację ww. zadań 
inwestycyjnych wyniosły ogółem 12.446.651 zł, w tym 4.243.630 zł w 2016 r. oraz  
8.203.022 zł w 2017 r. [Dowód: akta kontroli str. 180-186] 

3.2. Oznaczenia fakturowe nawierzchni jezdni znajdują się na terenie miasta Końskie  
w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728.   
Informacje dźwiękowe dla osób z wadami wzroku zlokalizowane są przy przejściach dla 
pieszych znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 42 w obrębie skrzyżowania  
ul. Zamkowej i ul. 16-go Stycznia oraz w ciągu drogi krajowej nr 42 w obrębie skrzyżowania 
ul. Partyzantów z ul. Browarną i ul. Sportową w Końskich. W miejscach tych usytuowana 
jest sygnalizacja akomodacyjna świetlno-dźwiękowa wyposażona dodatkowo w przyciski 
wzbudzania sygnału zielonego dla pieszych. Informacje dźwiękowe dla osób z wadami 
wzroku znajdują się także przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego przy 
skrzyżowaniach z Placem Kościuszki oraz z ulicami: Warszawską i Targową w Końskich. 
Oznaczenia wizualne znajdują się jako sygnały świetlne w obszarach skrzyżowań 
oznakowanych sygnalizatorami świetlno-dźwiękowymi. [Dowód: akta kontroli str. 188] 

3.3. Gmina Końskie nie opracowywała zasad projektowania uniwersalnego i praktycznego 
ich zastosowania. [Dowód: akta kontroli str. 189] 
Burmistrz Krzysztof Obratański wyjaśnił: (…) Pomimo braku takich dokumentów, 
projektowanie uniwersalne jest stosowane przez gminę. (….) Planując remont, przebudowę 
lub budowę obiektu każdorazowo bierze pod uwagę obowiązujące przepisy oraz potrzeby 
osób niepełnosprawnych. (…) Z uwagi na to, iż wiele jest potrzeb związanych  
z przystosowaniem obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, to 
w pierwszej kolejności potrzeby te realizowane są w odniesieniu do nowych obiektów 
budowlanych, a w dalszej do obiektów, które na zlecenie gminy są przebudowywane lub 
remontowane. Potrzeby osób niepełnosprawnych są na bieżąco identyfikowane np. przez 
pracowników UMiG na podstawie informacji, które przekazywane są przez mieszkańców. 
Wszystkie zgłaszane potrzeby nie są pozostawione bez rozpatrzenia i w możliwie krótkich 
terminach zaspokajane. Usuwanie barier architektonicznych jest realizowane przy każdej 
planowanej i realizowanej inwestycji. Najistotniejszym podczas planowania przez gminę 
inwestycji, staje się zastosowanie rozwiązań technicznych, które najpełniej zaspokoją 
potrzeby osób niepełnosprawnych i tym samym będą spójne z założeniami uniwersalnego 
projektowania. Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba ponownej przebudowy obiektu po 
jego realizacji – obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i w związku 
z tym nie stosuje się rozwiązań rekompensujących niedostatki, co jest zgodne z zasadami 
uniwersalnego projektowania. [Dowód: akta kontroli str. 162-163] 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane11 (dalej: ustawa 
Prawo budowlane) obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany 
okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 
niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 

3.4. Urząd posiadał studium wykonalności inwestycji pn. „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe na terenie gminy Końskie” (dalej: zintegrowane centrum przesiadkowe). 
Kluczowymi problemami zgłaszanymi przez interesariuszy ww. projektu były m.in.: wzrost 
liczby pojazdów samochodowych i utrudnień z nimi związanych, zwłaszcza w zakresie 
przepustowości dróg, ograniczona dostępność komunikacyjna centrum miasta względem 
obszarów podmiejskich, utrudnienia w dostępie do miejsc pracy i obiektów użyteczności 
publicznej, utrudnienia dla osób niepełnosprawnych z powodu barier w przestrzeni 
komunikacyjnej. 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
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W powyższym studium określono potencjalne kryteria wyboru wykonawców w zakresie 
związanym ze spełnianiem parametrów techniczno-eksploatacyjnych pojazdów, tj.: 
− dostosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych; 
− obsługi linii komunikacyjnych przez pojazdy przystosowane do przewozu osób 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej (wyposażenie  
w rozwiązania ułatwiające wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego); 

− wyposażenie pojazdów w system dźwiękowy, ułatwiający osobom niedowidzącym 
zidentyfikowanie przystanku oraz wyposażenie autobusów (busów) w system 
informacji wizualnej dla osób słabosłyszących lub niesłyszących. 

[Dowód: akta kontroli str. 86-97] 

W gminie Końskie nie utworzono transportu publicznego realizowanego przez operatora 
wyłonionego przez gminę jako organizatora. Usługi przewozowe świadczą prywatne firmy 
transportowe. Rozkłady jazdy przygotowane przez przewoźników znajdują się na stronie 
internetowej UMiG w Końskich pod adresem: http://umkonskie.pl/rozklady-jazdy/. Tabor 
samochodowy jakim dysponują prywatni przewoźnicy nie jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, tj. samochody nie są wyposażone w pochylnie lub windy osobowe.  
W 2018 r. gmina zamierza zrealizować projekt związany z utworzeniem centrum 
przesiadkowego, zakupić tabor dostosowany m.in. dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz zorganizować w obszarze gminy komunikację opartą na powierzonych środkach 
transportowych. [Dowód: akta kontroli str. 165-171, 189-190] 

W grudniu 2017 r. gmina Końskie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego 
centrum przesiadkowego w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania ogółem 
wynosi 8.269.133,98 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7.028.763,88 zł, wkład własny 
gminy 1.240.370,10 zł, planowany termin realizacji: 1 maja 2018 r. – 31 lipca 2019 r. 
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej oraz 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gminie, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych, 
funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego. Projekt zakłada rozwiązania 
służące osobom niepełnosprawnym. W wyniku jego realizacji zostaną zmniejszone bariery 
transportowo-komunikacyjne. Niepełnosprawni, bez konieczności organizowania 
indywidualnego, odpowiednio dostosowanego środka transportu będą mogli korzystać  
z udogodnień komunikacji miejskiej. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych i ludzi starszych (brak barier architektonicznych, system informacji dla 
podróżnych wyposażony w czytelne tablice informacyjne i informację głosową, tabor 
transportowy z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, podnośnikami lub 
rampami służącymi do wjazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).  
[Dowód: akta kontroli str. 164, 165-171 

Według danych Wydziału Inwestycji UMiG, przystanki autobusowe na terenie miasta 
Końskie usytuowane, w miejscach w których znajdują się chodniki dla pieszych, są 
pozbawione barier architektonicznych, a poruszanie się osób niepełnosprawnych nie jest 
utrudnione. Poza obszarem miasta istnieją jednak przystanki autobusowe na terenie gminy, 
przy których brak jest chodników umożliwiających bezpieczny dojazd osobom 
niepełnosprawnym do miejsc zatrzymywania się środków transportu. Na dzień  
10 stycznia 2018 r. na terenie gminy Końskie znajdowało się 211 przystanków 
komunikacyjnych, w tym 105 (50%) nieprzystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. [Dowód: akta kontroli str. 189-190] 

Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższych latach priorytetowym zadaniem jest usuniecie barier 
architektonicznych w dostępie do (i na) przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na 
terenie gminy Końskie. [Dowód: akta kontroli str. 263]  

3.5. W zakresie zagadnień związanych z uwzględnianiem w dokumentacji projektowej 
potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie dokumentacji trzech obiektów budowlanych 
stwierdzono, co następuje: 
− w przypadku planowanej w 2018 r. budowy Przedszkola w Pomykowie opracowany 

został projekt budowlany pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z filią biblioteczną, 
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wewnętrzną instalacją gazu, 4 miejsc parkingowych i ogrodzeniem terenu  
w Pomykowie”. Decyzją Starosty Powiatu Koneckiego z 31 marca 2017 r. wydane 
zostało pozwolenie na budowę ww. przedszkola i jego część biblioteczną. Przedszkole 
dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ww. projekt zakłada 
wyposażenie obiektu przedszkola w toaletę dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz w pochylnię zapewniającą wjazd i wyjazd do budynku osobom 
niepełnosprawnym. Wszystkie ciągi piesze usytuowane w budynku przedszkola nie 
posiadają schodów, które stanowiłyby barierę architektoniczną dla osób 
niepełnosprawnych. Projekt budowlany przewiduje również urządzenie miejsc 
postojowych na nieruchomości gruntowej przy obiekcie przedszkola, w tym wykonanie 
jednego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej; 

− w związku z realizacją budowy ulicy Pułaskiego w Końskich, decyzją Starosty Powiatu 
Koneckiego z 15 października 2012 r. wydane zostało pozwolenie na budowę ww. ulicy. 
Ujęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne zgodne są z przepisami prawa 
budowlanego. Parametry pasa drogowego, tj. szerokość jezdni, chodników oraz pasów 
zieleni, zgodne są z m.p.z.p. terenu przy ul. Wjazdowej w Końskich, uchwalonym 
uchwałą nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Końskich. W ramach budowy wykonane zostały 
obustronne chodniki wzdłuż jezdni ulicy, oddzielone od jezdni pasami zieleni. Chodniki 
na wysokości przejść dla pieszych zostały obniżone dla umożliwienia bezpiecznego 
przekraczania jezdni przez osoby niepełnosprawne; 

− w związku z realizacją zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ Stary Młyn”, 
opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu 
działki (nr 1435/2) położonej przy ul. Fabrycznej w Końskich. Podstawą opracowania 
ww. projektu były m.in. ustalenia m.p.z.p. zawarte w uchwale nr XXVII/287/2013 Rady 
Miejskiej w Końskich. Roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowego 
zadania, zgłoszone zostały przez gminę do Starosty Powiatu Koneckiego w dniu  
29 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.  
Osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp i możliwość korzystania z urządzeń 
zabawowych znajdujących się na placu zabaw (ławek, koszy, stojaków na rowery, 
boiska, siłowni zewnętrznej). Jedynie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 
nie mają możliwości korzystania z huśtawki lub karuzeli, ponieważ urządzenia te nie były 
ujęte w ww. projekcie. [Dowód: akta kontroli str. 134-135] 

3.6. W toku kontroli przeprowadzono oględziny czterech obiektów budowlanych, w tym: 
trzech znajdujących się w Końskich (Biblioteki Publicznej im Cezarego Chlebowskiego 
(dalej: Biblioteka Publiczna), Ogródka Jordanowskiego, budynku przy ul. Piłsudskiego 124 
oraz hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Dziebałtów. Celem oględzin 
było dokonanie oceny stopnia dostępności ww. obiektów dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Oględziny przeprowadzono z udziałem specjalistów z zakresu 
budownictwa i architektury. W wyniku oględzin stwierdzono: 

Budynek Biblioteki Publicznej: 
- na odcinku ok. 225m, tj. od przystanku autobusowego do wejścia do budynku 

nawierzchnia chodnika była równa z kostki typu behaton, słupy, znaki, kosze na śmieci 
poza skrajnią ruchu pieszego, krawężniki obniżone były na przejściach dla pieszych; 

- przejście dla pieszych oznaczone było kontrastowym znakiem informacyjnym, brak było 
mat z guzami; 

- ciągi komunikacyjne prowadzące do obiektu mają szerokość ok. 5m o nawierzchni 
szutrowej jednolitej kolorystycznie i fakturowo; 

- jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone tabliczką i znakiem 
na nawierzchni znajdowało się w sąsiedztwie UMiG w Końskich w odległości ok. 220m 
od głównego wejścia do Biblioteki; 

- wejście do budynku: z poziomu terenu, drzwi dwuskrzydłowe 70/140cm, drzwi 
wejściowe wyposażone w pionowe uchwyty umieszczone na wysokości ok. 115cm; 

- obsługa klienta odbywała w poszczególnych salach, osoba pracująca w tym miejscu  
widoczna była dla klienta w momencie wejścia/wjechania do sali; 

- obsługa klienta odbywała się przy biurku standardowej wysokości ok. 76 cm; 
- pomieszczenia dostępne dla klientów znajdują się na jednym poziomie; 
- budynek wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną; 
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- biblioteka udostępnia audiobooki dla niesłyszących; 
- brak było obniżonych tabliczek z nazwiskami pracowników i oznaczeniem pomieszczeń; 
- w obiekcie nie było wydzielonej szatni, w każdej sali znajdował się wieszak 

standardowej wysokości; 
- ciągi komunikacyjne – przejścia między salami szerokości ok.110cm, wewnątrz sal ciągi 

utrzymują szerokość 90cm, najwęższe ciągi między regałami z książkami mają 
szerokość 80cm, stanowiska z użytkowym sprzętem elektronicznym są łatwo dostępne 
dla osób na wózku inwalidzkim. W każdej sali jest możliwość przystosowania stanowiska 
dla osoby na wózku inwalidzkim. 

Ogródek Jordanowski: 
- na odcinku ok. 120m, tj. od przystanku autobusowego do furtki wejściowej nawierzchnia 

chodnika była równa i nie utrudniała poruszania się osobom niepełnosprawnym. 
Nawierzchnia wykonana z kostki typu behaton, słupy, znaki, kosze na śmieci 
usytuowane poza skrajnią ruchu pieszego; 

-  przejście dla pieszych oznaczone kontrastowym znakiem informacyjnym, brak mat  
z guzami; 

- odległość zatoczek parkingowych (parkowanie równoległe do chodnika) w odległości  
ok. 40m – 2 samochody osobowe i w odległości ok 64m – 3 samochody osobowe; 

- dostęp do Ogródka od strony ul. Partyzantów furtką o szerokości 1m bez progów oraz 
bramą wjazdową; 

- wejście na teren Ogródka od strony Parku Miejskiego furtką o szerokości 1m bez 
progów; 

- przy wejściu znajdowała się tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu; 
- teren oświetlony, lampy parkowe w odległości ok 50cm od krawędzi głównego ciągu 

pieszego; 
- główny ciąg pieszy (prowadzący od furtki do furtki) szerokości 210cm, bez progów  

i cokołów o nawierzchni z drobnowymiarowej kostki odpowiedniej dla osób 
poruszających się np. na wózku inwalidzkim; 

- od głównego ciągu komunikacyjnego odchodzą ciągi komunikacyjne prowadzące 
falującym kształtem pomiędzy meblami małej architektury bez progów i cokołów  
o nawierzchni z drobnowymiarowej kostki odpowiedniej dla osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim, jednak brak było zróżnicowania fakturowego i kolorystyki 
nawierzchni informującej o możliwości zmiany kierunku spacerowania; 

- strefy placów zabaw urządzone z nawierzchnią bezpieczną, każde urządzenie posiadało 
odpowiednią przestrzeń nieograniczającą dostępności; 

- w strefie dużego placu zabaw jedno stanowisko (huśtawka) typowo przeznaczone dla 
dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim; 

- na terenie obiektu od strony ul. Partyzantów wydzielona strefa MOR – miejsce obsługi 
rowerzystów stanowiący punkt szlaku Green Velo. Wyznaczona strefa z nawierzchnią 
szutrową, z zadaszonymi miejscami spoczynku i stojakami na rowery nie koliduje  
z przepustowością ciągów komunikacyjnych. 

Budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 124 (składającego się z dwóch segmentów,  
tj. komunalnego z 4 mieszkaniami i socjalnego z 18 mieszkaniami): 
- odległość od najbliższego przystanku komunikacyjnego do budynek objętego 

oględzinami wynosiła ok. 200m. Na chodnikach brak było przeszkód utrudniających 
poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym (w obrębie drogi do obiektu 
znajdowały się znaki informacyjne nie kolidujące z traktem pieszym), a przy przejściach 
dla pieszych obniżone były krawężniki; 

- przy budynku zlokalizowano ok. 21miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób 
niepełnosprawnych; 

- wejście do budynku prowadziło bezpośrednio z poziomu terenu. Od strony  
ul. Piłsudskiego znajdowała się barierka o wysokości 119cm zabezpieczająca przed 
upadkiem ze skarpy. Szerokość drzwi  głównych wynosiła 120cm. Drzwi wejściowe były 
tradycyjne, z tworzywa PCV, wyposażone w gałki. Przedsionek budynku posiadał 
wymiary 124x150cm; 

- przy wejściu od strony budynku socjalnego znajduje się pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych szerokości 120cm, z barierkami; 
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- wejście do mieszkań socjalnych stanowiły drzwi o szerokości 120cm, tradycyjne, 
wyposażone w gałki. Przy wejściach znajdował się domofon. 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie:  
- szkoła znajdowała się w małej miejscowości o niedużym nasileniu ruchu, usytuowana 

przy drodze wiejskiej z Nowego Dziebałtowa do Sokołowa. Na odcinku ok. 200m od 
budynku szkoły do najbliższego przystanku autobusowego, nawierzchnia była 
utwardzona i nie stwarzała przeszkód w ruchu pieszym; 

- na parkingu zlokalizowanym przy obiekcie, na terenie szkoły mogło znajdować się  
w jednym czasie kilkanaście aut. Nawierzchnia parkingu była utwardzona; 

- wejście do budynku krótką pochylnią odbywa z tyłu obiektu szkoły. Szerokość pochylni 
wynosiła 120cm. Szerokość wejściowych drzwi wynosiła 120cm. Drzwi wejściowe były 
tradycyjne z tworzywa PCV, wyposażone w klamki; 

- dojście do toalet stanowił hol bez progów. Jego szerokość wynosiła 137cm. Szerokość 
drzwi toalety wynosiła 90cm. Drzwi nie zamykane na klucz; 

- włącznik świateł ręczny zamontowany na wysokości ok. 123cm od podłogi; 
- przy muszli toaletowej znajdował się uchwyt (mocowany do ściany i podłogi); 
- wysokość zawieszenia muszli toaletowej wynosiła 45cm. Przestrzeń wjazdu wózkiem 

pod umywalkę  była możliwa. Kran umywalki wyposażony był w dźwignię. Podajnik 
papieru zamocowano na wysokości 120cm. Wysokość zamocowania dozownika na 
mydło wynosiła ok. 100cm; 

- szerokość ciągów komunikacyjnych wynosiła ok. 124cm. [Dowód: akta kontroli str. 264-
272] 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Oględziny czterech obiektów budowlanych wykazały, że gmina nie zastosowała części 
rozwiązań zapewniających osobom starszym i niepełnosprawnym dostęp do obiektów lub 
niektórych urządzeń w obiektach, na równi z dostępem dla osób pełnosprawnych. I tak: 

W odniesieniu do obiektu Biblioteki Publicznej:  
- brak było oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 

do budynku. Istniała możliwość podjazdu bezpośrednio pod wejście do budynku, ale nie 
było właściwego oznaczenia i pozwolenia na wjazd (znak zakazu); 

- w obiekcie brak było toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; 
- obsługę petenta prowadzono przy biurku standardowej wysokości (ok. 76 cm), przy 

którym przestrzeń pod blatem była niewystarczająca na dojechanie do niego wózkiem 
inwalidzkim. Nadwieszenie  blatu wynosiło ok 7cm; 

- przy budynku brak było: domofonu dla osób z niepełnosprawnościami, informacji 
dźwiękowej dla osób niewidomych oraz systemu Braille'a. 

W odniesieniu do obiektu Ogródka Jordanowskiego: 
- w zatoczkach parkingowych nie było oznaczonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych oraz przy wejściu na ogrodzony teren ww. Ogródka; 
- przy wejściu na teren obiektu nie było oznaczeń o jego dostępności dla osób z niepełno 

sprawnościami. Przy wejściu znajdowała się tablica informacyjna z regulaminem 
korzystania z obiektu, natomiast brak było informacji w systemie Braille'a; 

- drewniane ławki parkowe umiejscowione wzdłuż ciągów komunikacyjnych posiadały 
oparcia i podłokietniki jednak zamontowane tuż przy krawędzi ciągu, zawężały 
szerokość ciągu w momencie odpoczywania korzystających z nich osób. Przestrzeń 
pomiędzy ławkami była wystarczająca do zaparkowania wózka inwalidzkiego  
i przesiadki na ławkę, lecz brak było utwardzonej nawierzchni z boku ławek; 

- na terenie ww. Ogródka, oprócz ławek parkowych zamontowano miejsca przeznaczone 
do odpoczynku, m.in. leżaki oraz siedziska w kształcie okręgu z oparciem z pojedynczej 
metalowej rury, lokalizacja na trawie może jednak utrudniać dostęp osobom  
z niepełnosprawnościami; 

- pomiędzy strefami zabaw, a ciągami komunikacyjnymi nawierzchnia naturalna – 
ugnieciona trawa, co może utrudniać dostęp dzieciom poruszającym się na wózkach; 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- na terenie obiektu zamontowanych kilka urządzeń siłowni terenowych na nawierzchni 
trawiastej może utrudniać dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Brak było 
prowadnicy umożliwiającej dojście do urządzeń osobie niewidomej lub niedowidzącej. 

W odniesieniu do budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 124 w Końskich: 
- trudność w dostaniu się do mieszkania na parterze z uwagi na dwa stopnie schodów, 

przy czym jeden z nich był prowizoryczną konstrukcją; 
- schody na pierwszym i ostatnim stopniu nie były oznaczone kontrastowo; 
- brak kontrastowo oznaczonych przezroczystych drzwi i zróżnicowanej kolorystyki 

nawierzchni w poszczególnych strefach budynku.  

W odniesieniu obiektu hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie: 
- na parkingu nie było wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych; 
- w sanitariacie, odległość z prawej strony wc. do grzejnika umocowanego przy ścianie 

wynosiła 45cm, co uniemożliwiało postawienie wózka wzdłuż wc. W toalecie brak było 
lustra; 

- węzeł sanitarny zaplecza sali gimnastycznej uniemożliwiał korzystanie z toalet  
i pryszniców osobom niepełnosprawnym; 

- schody prowadzące na antresole hali gimnastycznej, na pierwszym i ostatnim stopniu 
nie były oznaczone kontrastowo; 

- szerokość ciągów komunikacyjnych wynosiła ok. 124cm. Przezroczyste drzwi nie były 
oznaczone kontrastowo. Kolorystyka nawierzchni stref w budynku nie była 
zróżnicowana. [Dowód: akta kontroli str. 264-272] 

NIK wskazuje, że obiekty które wybudowano, wyremontowano, przebudowano lub  
w których zamieniono sposób użytkowania po 1 stycznia 1995 r. powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, co wynika  
z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego12 

 

Zdaniem NIK ww. brak likwidacji części barier i utrudnień był wynikiem m.in. tego, że przy 
planowaniu i realizacji/modernizacji/remontu lub nowej inwestycji Urząd nie korzystał  
z dodatkowego specjalistycznego wsparcia np. z zakresu projektowania uniwersalnego,  
w celu wypracowania na etapie koncepcyjnym, możliwego do wdrożenia rozwiązania, 
decydującego o dostępności remontowanych/modernizowanych obiektów. 
Zminimalizowałoby to ryzyko zastosowania rozwiązań nieuwzględniających potrzeby 
wszystkich użytkowników. 
 
W latach 2016-2017 gmina Końskie zrealizowała zadania inwestycyjne, w wyniku których 
usunięto bariery architektoniczne występujące w przestrzeni drogowej. Wykonane zostały 
nowe nawierzchnie chodników, a krawężniki na wysokości oznakowanych przejść dla 
pieszych zostały obniżone do wysokości umożliwiającej bezpieczne poruszanie się  
i przechodzenie przez jezdnię przez osoby starsze i niepełnosprawne. Oznaczenia 
fakturowe nawierzchni jezdni wykonane zostały na terenie miasta Końskie w obrębie 
oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. Informacje 
dźwiękowe dla osób z wadami wzroku, zlokalizowane zostały przy przejściach dla pieszych 
znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 42. 
Opracowano studium wykonalności inwestycji – zintegrowanego centrum przesiadkowego, 
którego celem jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez m.in. 
rozwój funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego. Projekt (zintegrowanego 
centrum przesiadkowego) zakłada rozwiązania techniczne służące osobom 
niepełnosprawnym w wyniku zmniejszenia barier transportowo-komunikacyjnych.  
Podejmowane działania przez gminę nie w pełni jednak zapewniały osobom starszym  
i niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej, co wykazały wyniki oględziny 
czterech obiektów budowlanych. 

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
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IV. Wnioski 
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 
Kontroli13, wnioskuje o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania 
występujących barier architektonicznych w dostępie do przestrzeni publicznej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 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 Kielcach. 

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 i wykonania wniosku zawartego w niniejszym wystąpieniu 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. 

 

Kielce, dnia          lutego 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

Kontroler  
 Stanisław Łuczyński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

 

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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