
ZARZADZENIE NR 96/2020 

WÓJTA GMINY SADKOWICE 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu roboczego  do spraw dostępności  architektonicznej, 

cyfrowej, i informacyjno-komunikacyjnej  w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz 

przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Gminie Sadkowice”. 

 Na podstawie art. 31 i  art. 33 ust. 1, ust. 3, ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

zarządzam co następuje: 

 

 § 1. W celu planowania działań w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych osób ze 

szczególnymi potrzebami powołuję Zespół roboczy  do spraw dostępności  architektonicznej, 

cyfrowej, i informacyjno-komunikacyjnej  w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności - Krzysztof Starczewski, 

2) Członek Zespołu – Tomasz Żaczkiewicz, 

3) Członek Zespołu – Katarzyna Wójcik 

4) Członek Zespołu – Anna Sęk. 

 

§ 2. Celem zwiększenia dostępności do usług publicznych osób ze szczególnymi potrzebami 

ustala się i wprowadza do stosowania „Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Gminie Sadkowice”, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Gminie 

Sadkowice. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                                    Wójt 

                                                                                       (-)  Karolina Kowalska 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 96/2020 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania Zespołu roboczego do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- 

komunikacyjnej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz   przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Gminie 

Sadkowice”. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Lp. Zakres działania Realizujący zadanie Sposób realizacji 

1. Udostępnienie informacji o wyznaczeniu 

Koordynatora zajmującego się 

działaniami w zakresie  wspierania osób 

ze szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie:  

 1) architektonicznym, 

 2) cyfrowym,  

 3)informacyjno-komunikacyjnej; 

 

 

Koordynator  Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej  Gminy  

informacji adresowych i 

kontaktowych koordynatora 

ds. dostępności 

 

2. Analiza obecnego stanu  Urzędu Gminy 

pod względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami 

wynikającym z przepisów ustaw *,**. 

 

 

Koordynator + Zespół 

Roboczy do spraw 

dostępności. 

 

 

Zbieranie  informacji do 

opracowania raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

3. Sporządzenie  zgodnie z art. 11 ustawy* 

raportu  o stanie zapewnienia dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Koordynator + Zespół 

Roboczy do spraw 

dostępności. 

 

 

Przekazanie sporządzonego 

raportu do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy  a następnie 

podanie jego treści do 

publicznej wiadomości na 

stronie Urzędu Gminy  oraz 

przekazanie  do Wojewody 

Łódzkiego. 

 

 

3. Wykonanie  raportu z przeglądu procedur 

w zakresie dostępności w Urzędzie  

Gminy w ramach realizowanego  

projektu: „Akademia Samorządowa: 

Dostępność plus -mazowieckie i łódzkie”. 

Koordynator + Zespół 

Roboczy do spraw 

dostępności. 

 

 

Sukcesywne wdrażanie 

przygotowanych 

rekomendacji w zakresie: 

1) procesów dotyczących 

dostępności podczas 

zatrudniania osób ze 

szczególnymi potrzebami i 

ich późniejszej pracy, 

2) Procesów dotyczące 

dostępności podczas obsługi 

Klientów ze szczególnymi 

potrzebami w tym z 

niepełnosprawnościami. 

 

 

 

4. 

 

 

Planowanie  działań w zakresie 

sukcesywnej  poprawy  dostępności 

 

 

Koordynator + Zespół  

Roboczy do spraw  

 

 

Przygotowanie planów, 

remontów i inwestycji w 



Urzędu dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

dostępności  oraz 

merytoryczni 

pracownicy do spraw 

inwestycji. 

 

zakresie poprawy 

dostępności. 

5. Monitorowanie działalności Urzędu 

Gminy, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy w zakresie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, (przesłanie 

niezbędnych informacji wskazujących 

realne możliwości dostosowania 

administrowanych obiektów do potrzeb 

dostępności oraz możliwości ich 

finansowania). 

Koordynator + Zespół 

do Spraw Dostępności. 

 

Przesyłanie możliwymi 

środkami niezbędnych 

informacji oraz prowadzenie 

bezpośrednich spotkań w 

siedzibie  Urzędu z udziałem 

specjalistów ds. informatyki, 

łączności, architektury. 

 

 

 

 

* Realizacja zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami.  

** Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych . 

 


