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Podstawa prawna 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”, zostały przeprowadzone na podstawie art. 

5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 

Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta 

Bielska-Białej oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik 

do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
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Informacje dotyczące przeprowadzonej akcji informacyjnej 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku” rozpoczęły się 14 lutego 2022 r. 
i trwały do 28 lutego 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało w Biuletynie 
Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80761,konsultacje-projektu-uchwaly-w-
sprawie-przyjecia-miejskiego-programu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnos.html 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce poświęconej 
konsultacjom społecznym z mieszkańcami https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-
mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia 
w zakładce poświęconej konsultacjom z ngo: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-
ngo/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-miejskiego 
jak również w aktualnościach: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-
spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-miejskiego 
Ogłoszenie o konsultacjach ukazało się w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” 
(wersja online) https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/na-rzecz-osob-niepelnosprawnych 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Raport końcowy z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejskiego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku 

 5 
 
 

 

 
W ramach działań promocyjnych informacja o konsultacjach została rozesłana mailingiem 
do Rad Osiedli, do bielskich organizacji pozarządowych oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.  
 
Informacje o konsultacjach zamieściła na swojej stronie Rada Osiedla Lipnik: http://www.ro-
lipnik.pl/inicjatywy/aktywnosc/komunikaty-rady-osiedla 
 
 

 
 

 

 

W celu dotarcia do szerszego grona odbiorców, informacja o trwających konsultacjach została 

także opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce 

poświęconej organizacjom pozarządowym – Centrum Organizacji Pozarządowych 

https://bielsko-biala.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych oraz na Facebooku Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej.  
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Metody i narzędzia zastosowane w ramach prowadzonych konsultacji 
W ramach prowadzonych konsultacji opublikowane zostały następujące dokumenty:  

- zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON.0050.2507.2022.SOP, 

- projekt uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych do 2030 roku”, 

- formularz uwag. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej, działalność statutową 

w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.  

Konsultacje polegały na kierowaniu przez uprawnione osoby opinii i uwag w formie pisemnej 

lub elektronicznej w terminie od 14 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  

W celu udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie przedmiotu konsultacji pełnione były 

dyżury telefoniczne w dniach 17 lutego 2022 r. i 24 lutego 2022 r. w godzinach od 16.00 do 

18.00 pod numerem  33/ 497 14 92. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w trakcie konsultacji zrezygnowano z innych form 

konsultacji, mogących wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można było zgłaszać poprzez formularz interaktywny 

zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej 

konsultacjom społecznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

politykaspol@um.bielsko-biala.pl. 
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Wykaz uwag zgłoszonych w trakcie trwania konsultacji 
 
W czasie trwania konsultacji projektu uchwały dotyczącej „Miejskiego Programu Działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku” została zgłoszona jedna opinia. 

L.P. TREŚĆ ZGŁOSZENIA SPOSÓB 
ROZPATRZENIA 

1. Po rozmowach z rodzicami / opiekunami zarówno 
dzieci, jak i dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 
pojawiło się kilka bardzo istotnych wniosków 
dotyczących braku wystarczającego wsparcia 
w zakresie szeroko pojętej opieki wytchnieniowej 
(dotyczy osób ze spektrum autyzmu niesamodzielnych 
wymagających stałej opieki): 

• wskazana byłaby większa elastyczność 
proponowanych form wsparcia – dostosowana 
do potrzeb konkretnej rodziny z osobą 
z niepełnosprawnością 
• opieka wytchnieniowa w miejscu 
zamieszkania (jeśli OzN nie toleruje zmian) 
• opieka wytchnieniowa 
weekendowa jako etap nauki samodzielnego 
funkcjonowania dziecka 
• opieka interwencyjna (pogotowie 
wytchnieniowe) -  konieczna w momencie 
przerwy w realizowaniu opieki wytchnieniowej 
organizowanej przez MOPS 
• świetlica wytchnieniowa (z etatem 
terapeutów zajęciowych, z regulaminem np.10 
godzin na osobę w miesiącu - rodzic miałby 
wtedy czas na załatwienie własnych spraw 
(wizyty lekarskie, sprawy urzędowe,..). 

Obecne działania na rzecz OzN i ich 
rodziców/opiekunów w Bielsku-Białej nie zapewniają 
weekendowej opieki wytchnieniowej, opieki 
interwencyjnej czy świetlicy wytchnieniowej. 
W przypadkach losowych (choroba rodzica/opiekuna, 
pobyt w szpitalu itp.) nie ma dobrze działających 
rozwiązań systemowych. Rodzice/opiekunowie 
dorosłych osób z spektrum autyzmu po wielu latach 
opieki nad swoimi dziećmi są wyczerpani, wypaleni, 
często bardzo schorowani, a z czasem wsparcie ich 
bliskich, przyjaciół jest coraz słabsze. 

Nie uwzględniono 

Uzasadnienie:  
W miejskim programie 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych do 2030 
roku zawarto cel 6 - 
Wyrównywanie szans osób 
z niepełnosprawnościami; 
zadanie 1 Wspieranie 
opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami – 
zwiększanie dostępności 
opieki wytchnieniowej.  
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 W rozmowach rodzice/opiekunowie wskazywali 
również na potrzebę realizacji takich projektów, jak: 

• treningi mieszkalnictwa dla dorosłych 
osób ze spektrum autyzmu 
• stworzenie miejsca spotkań dla 
dorosłych osób za spektrum autyzmu. 

W Bielsku-Białej powstało ostatnio kilka ośrodków 
wsparcia dla osób starszych - kluby samopomocy, 
kluby seniora. Podobne miejsce bardzo przydałoby się 
dorosłym osobom ze spektrum autyzmu – jako 
bezpieczne miejsce spotkań, uspołeczniania, 
wspólnych działań, wyjść – jako forma spędzenia 
czasu poza domem. 

 

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji był 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego. Konsultacje uznaje się za ważne bez 

względu na liczbę osób, biorących udział w konsultacjach. 

 

Niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym w zakładce dedykowanej konsultacjom 

społecznym. 

 

 

        Z up. PREZYDENTA MIASTA 

         Piotr Kucia 
           ZASTĘPCA PREZYDENTA 


