
ZARZĄDZENIE NR 105/19
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie powołania  Rady Konsultacyjnej do spraw Likwidacji Barier 
Architektonicznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta Kołobrzeg zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Konsultacyjną do spraw Likwidacji Barier Architektonicznych, 
zwaną dalej „Radą", stanowiącą organ opiniodawczy Prezydenta Miasta Kołobrzeg, 
w składzie:
1) Marcin Racinowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych;
2) Dawid Chorążyczewski - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
3) Tomasz Gołębiewski -  przedstawiciel Stowarzyszenia Niewidomych i Niedowidzących;
4) Danuta Wasyliszyn - przedstawiciel środowiska seniorów;
5) Ewa Pełechata - Zastępca Prezydenta do spraw Gospodarczych.

§ 2. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.
§ 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 4. Rada spotyka się nie rzadziej, niż raz na kwartał. Spotkania Rady są protokołowane. 

Protokoły ze spotkań Rady są przekazywane Prezydentowi Miasta Kołobrzeg w celu 
przekazania do realizacji wydziałom merytorycznym.

§ 5. Radzie przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, a w przypadku jego nieobecności wskazana przez niego osoba. Rada 
wybiera ze swojego składu protokolanta.

§ 6. Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
§ 7. Zadania Rady Konsultacyjnej do spraw Likwidacji Barier Architektonicznych:

1) prowadzenie monitoringu dostępności przestrzeni publicznej dla osób 
z niepełnosprawnościami i wskazywanie barier architektonicznych w przestrzeni miasta;

2) inicjowanie działań zmierzających do poprawy dostępności przestrzeni publicznej 
i budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami;

3) podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych;
4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg propozycji rozwiązań i udogodnień dla 

osób z niepełnosprawnościami;
5) konsultowanie aktów prawa miejscowego dot. problematyki osób 

z niepełnosprawnościami;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką dostępności 

przestrzeni publicznej.
§ 8. Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

Id: BBA855FF-B9BB-436C-A258-E41BAD7A13BD. Podpisany Strona 1



§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska
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UZASADNIENIE

Rada pełni funkcję organu doradczego Prezydenta Miasta Kołobrzeg, którego zadaniem jest

monitoring dostępności przestrzeni publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

oraz dostępu dla osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Rada wskazuje Prezydentowi Miasta bariery architektoniczne, proponuje rozwiązania ułatwiające

osobom o ograniczonej sprawności ruchowej poruszanie się w przestrzeni publicznej miasta,

inicjuje działania na rzecz poprawy dostępności do przestrzeni publicznej, konsultuje akty prawa

miejscowego dotyczące problematyki osób z niepełnosprawnościami oraz współpracuje z

organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznej.

Powołanie Rady nie rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta. Rada ma charakter

społeczny, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.

Wprowadzenie zarządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
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