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ZD.8030.48-6.2019 Gliwice, 27.12.2019 

nr kor.  UM.1037634.2019/BJ  
  

 Szanowna Pani 
Agnieszka Filipkowska 
Radna Rady Miasta Gliwice 
w miejscu 

 
Dotyczy: sprawy BR.0003.325.2019 

Dziękując za przesłane uwagi dot. organizacji miejskich obchodów Dnia 
Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia 2019 r. informuję, że będą one 
uwzględnione przy organizacji tej uroczystości w przyszłych latach. 

Odnosząc się do kwestii zawartych w Pani korespondencji wyjaśniam, że 
sala w CKS „Mrowisko” posiada 251 miejsc, co ogranicza liczbę uczestników i 
pozwala na zaproszenie jedynie reprezentacji różnych środowisk osób 
niepełnosprawnych oraz podmiotów działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Nie wprowadzono ewidencji wejściówek, jednakże pragnę 
Panią zapewnić, że dołożono wszelkich starań, aby zaproszenia dotarły do 
instytucji pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. Miało to na 
celu umożliwienie udziału w uroczystości osobom, które samodzielnie nie byłyby 
w stanie ubiegać się o bilet ze względu na ograniczenia wynikające 
z niepełnosprawności. Ten sposób dystrybucji pozwolił na udział w uroczystości 
przedstawicielom różnych środowisk i osób niepełnosprawnych (osoby 
niepełnosprawne ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją wzroku). Do Urzędu Miejskiego 
trafiło niespełna 40 wejściówek, które zostały rozdysponowane wśród 
zainteresowanych mieszkańców. Dystrybucja odbywała się w godzinach pracy 
Urzędu.  

Wejściówki na obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych wprowadzono w 
bieżącym roku po raz pierwszy. Było to podyktowane doświadczeniami roku 
ubiegłego, kiedy jako organizatorzy zmuszeni byliśmy do odmowy wpuszczenia 
osób, które przyszły na imprezę, gdyż zabrakło dla nich miejsc. Aby uniknąć 
takich sytuacji w tym roku podjęto decyzję o wprowadzeniu nieodpłatnych 
wejściówek, do czego zostaliśmy zobowiązani przez administratora sali. 
Powyższe wymagania wynikały z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom.  

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych to impreza, która na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez miejskich i z roku na rok  cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Decyzja dotycząca miejsca organizacji kolejnej uroczystości 
zostanie podjęta w przyszłym roku.  

 

Z poważaniem 
(-) Janusz Moszyński 

p.o. Prezydenta Miasta 
(podpisano elektronicznie) 
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