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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta Białystok do realizacji projektu „Dostępna szkoła - innowacyjne 
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz 

otoczenia” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 13721)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Miasto Białystok przystępuje do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego dostępność szkół zgodnie 
z Modelem dostępnej szkoły w ramach projektu grantowego p.n. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania 
w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Oś 
Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest 
zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób 
o szczególnych potrzebach. 

§ 2. Deklaruje się pełną realizację zadań zmierzających do poprawy poziomu dostępności po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia, wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności, zgodnie z wymogami 
projektu grantowego, w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, Szkole Podstawowej 
Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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Uzasadnienie 

Miasto Białystok złożyło wniosek w ramach ogłoszonego naboru III tury rekrutacji do projektu grantowego pn. 
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w ramach rządowego programu 
„Dostępność Plus”. W wyniku oceny komisji konkursowej wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Projekt powstał z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami) 
uczących się w placówkach edukacyjnych, w których należy wprowadzić udogodnienia architektoniczne, 
usprawnienia i rozwiązania systemowe dotyczące dostępności. 

W ramach Projektu w czterech szkołach Miasta Białegostoku: Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera 
w Białymstoku, Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Szkole Podstawowej 
Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, Szkole Podstawowej 
Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, 
testowany będzie model dostępnej szkoły, czyli wzorcowy model szkoły, w której realizowana jest idea edukacji 
włączającej. 

Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, remontowych, zakup pomocy dydaktycznych 
i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje 
nauczycieli i specjalistów szkolnych. 

W ramach projektu udzielone zostanie dofinansowanie w wysokości 1 300 000 zł, potrzebny jest też udział wkładu 
własnego w wysokości ok. 161 424 zł (w tym: ok. 155 924 zł z budżetu Miasta i ok. 5 500 zł z wydzielonego 
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych szkół biorących udział w projekcie). 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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