Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2021
Burmistrza Ćmielowa
z dnia 09.02.2021

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021
Na podstawie art.14 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami( Dz.U. z 2020r. poz. 1062) ustala się plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działania

Realizujący
zadanie
wynikające z
art.6 ustawy
Burmistrz,
Administrator
Systemu
Informatycznego
Koordynator

1.

2.

Podanie do publicznej
wiadomości informacji o
wyznaczeniu koordynatora ds.
dostępności Urzędu
Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami do
dostępności w zakresie:
architektonicznym, cyfrowym,
informacyjno-komunikacyjnym

3.

Opracowanie planu działania

Koordynator

4.

Dokonanie oceny pod kątem
dostępności architektonicznej
w celu dostosowania budynku
do minimalnych wymagań
dotyczących zapewnienia
dostępności

Koordynator

5.

Dokonanie analizy w zakresie
dostępności alternatywnej w
przypadku braku możliwości
zapewnienia dostępności dla
osób ze szczególnymi
potrzebami ze względu na
ograniczenia techniczne i
prawne

Koordynator

Sposób realizacji

Termin

Zamieszczenie informacji
na BIP Urzędu Gminy
Ćmielów

09.2020

Podanie do publicznej
wiadomości informacji
adresowych i
kontaktowych podmiotów
wspierających osoby ze
szczególnymi potrzebami,
wynikającymi z zapisów
art.6 ustawy
Opracowanie oraz
przekazanie planu
działania do zatwierdzenia
Burmistrz Ćmielowa
Ocena aktualnego stanu
budynku oraz analiza
bieżącej deklaracji
dostępności pod kątem
zawartych informacji, a w
razie potrzeby jej
zaktualizowanie z
uwzględnieniem wymagań
w wymiarze
architektonicznym
wynikających z art.6
ustawy
Uzyskanie danych w
zakresie wdrażania
alternatywnych rozwiązań
wiążących się np. z
zapewnieniem pracownika
do pomocy dla osób ze
szczególnymi potrzebami;
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii

Na bieżąco

02.2021

02.2021

02.2021

6.

Dokonanie analizy dostępności
cyfrowej oraz informacyjnokomunikacyjnej Urzędu Gminy
Ćmielów

Koordynator,
Administrator
Systemu
Informatycznego

7.

Uzyskanie danych zbiorczych
do raportu

Koordynator

8.

Sporządzenie raportu

Koordynator

9.

Publikacja raportu

Koordynator,
Administrator
Systemu
Informatycznego

10.

Wdrażanie nowych rozwiązań

Koordynator

wynikających z art. 7
ustawy.
Ocena strony internetowej
Urzędu pod względem
wymogów określonych w
ustawie z dnia 4 kwietnia
2019r. o dostępności
cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów
publicznych
Zebranie danych od
kierowników jednostek
organizacyjnych w zakresie
dostępności
Przekazanie
sporządzonego raportu do
zatwierdzenia Burmistrz
Ćmielowa
Przygotowanie oraz
opublikowanie na stronie
BIP, a następnie
przekazanie do ministra
właściwego ds. rozwoju
regionalnego raportu o
stanie zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
W miarę możliwości
systematyczne wdrażanie
nowych rozwiązań i
udogodnień mających na
celu poprawę dostępności
urzędu dla osób ze
szczególnymi potrzebami

Data sporządzenia: 09.02.2021
Sporządził: Koordynator ds. dostępności Bartosz Bilski
Zatwierdził:

Burmistrz Ćmielowa

/-/ Joanna Suska

03.2021

03.2021

03.2021

03.2021

Na bieżąco

