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STAROSTA SĘPOLEŃSKI

J^A.DĄ POWIATU
Krajeńskim

W Sępólnie

ul. Kościuszki 11
89-40C Sępólno Krajeńskie

OS.0003.1.2019

Pani Barbara Bury
Radna Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani wniosek przekazany Staroście Sępoleńskiemu pismem sygn.
RP.0003.1.2018 (data wpływu: 02.01.2019 r.) informuję co następuje. Starosta Sępoleński dostrzega
konieczność likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej. Kwestia
zamontowania w siedzibie Starostwa Powiatowego windy była przedmiotem dyskusji wielokrotnie.
Starostwo Powiatowe posiada 27 % udziałów w nieruchomości, dlatego ciężar realizacji inwestycji
będzie spoczywał również na Gminie Sępólno Krajeńskie, która jest właścicielem pozostałej części
budynku. Mając na uwadze obecną sytuację finansową Powiatu nie mamy możliwości udzielenia
Gminie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania.
Powiat Sępoleński dostrzegając problemy osób niepełnosprawnych przystąpił (nieodpłatnie) do
projektu realizowanego w naszym województwie przez Fundację Stabilo wraz z Partnerami Fundacją
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadiaoraz Fundacją Court Watch Polska pn. „Konwencja ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim". Celem projektu było
zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji postanowień Konwencji ONZ
0 prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu
rekomendacji dla ww. 50 instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz ich
wykorzystanie. Jednym z ważniejszych elementów projektu była likwidacja barier architektonicznych.
Z pewnością jeżeli będziemy mieli możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na wybudowanie
windy złożymy stosowny projekt. Jednak koszty realizacji takiego przedsięwzięcia są bardzo wysokie.
Warto zwrócić uwagę, że podobną inwestycję realizowaliśmy w Domu Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim. Projekt pn. „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla
potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2
1 utworzenie 2 mieszkań chronionych" z środków PFRON w ramach zadań Samorządu Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego. Na zamontowanie windy wydano ponad 700.000,00 zł, na taki wydatek
Powiat nie może sobie obecnie pozwolić.
Informuję, że w roku 2019 będę podejmował działania zmierzające do zaplanowania realizacji
ww. inwestycji w przyszłości, jednak jej wykonanie będzie uzależnione od sytuacji finansowej
Powiatu. Mając na uwadze Pani wniosek oraz oczekiwania społeczne podejmę we współpracy
z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego wszelkie możliwe działania zmierzające do umożliwienia
osobom niepełnosprawnym nieograniczonego dostępu do budynku.

Z poważaniem
STAROSTA SĘP

Jarosław Tadych

Otrzymują:
1. Pani Barbara Bury - za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
2. Przewodniczący Rady Powiatu - za pośrednictwem Biura Rady
Powiatu

(5!) a/a.
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