
 

ZARZADZENIE NR 5/2023 

WÓJTA GMINY SADKOWICE 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2022 r. w 
sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Gminie Sadkowice na lata  2022-2023 ”. 

 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561. ) oraz art. 14 ust 2 pkt w związku z art.4 i 6 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2240.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Zmianie podlegają  okresy realizacji  zakresów działań określone w pozycjach tabeli Lp. 2, 3, 5, 6, 

8, 9 załącznika do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 

Gminie Sadkowice na lata  2022-2023 w następujący sposób: 

Lp. Zakres działania Realizujący zadanie Sposób realizacji  Okres realizacji 

2. Planowanie  rozbudowy 
Urzędu Gminy w Sadkowicach  
w celu zapewnienia wolnych 
od barier poziomych i 
pionowych  przestrzeni 
komunikacyjnych budynków 
Urzędu Gminy w Sadkowicach 
i  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sadkowicach   

Koordynator, 
Kierownik GOPS, 
Zespół Roboczy do 
Spraw Dostępności 
oraz merytoryczni, 
pracownicy do 
spraw inwestycji 
 

Opracowanie dokumentacji 
do  rozbudowy Urzędu oraz 
złożenie wniosku o 
dofinasowanie 
przedsięwzięcia   do 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład, Program  Inwestycji 
Strategicznych. W ramach 
tego zadania planuje się 
zamontować windę  oraz 
urządzić sanitariaty dla osób 
ze szczególnymi potrzebami 
ruchowymi 
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3. Kontynuacja remontów w 
Urzędzie Gminy w 
Sadkowicach 

Koordynator, Zespół 
Roboczy do Spraw 
Dostępności oraz 
merytoryczni 
pracownicy do 
spraw inwestycji 

6) Montaż tablic 
informacyjno-
nawigacyjnych  przy 
wejściach na piętrach, 
7) Montaż tabliczek przy 
drzwiowych  z wypukłym 
oznaczeniem nr pokojów i 
opisem w alfabecie Braile’a i 
kodem QR, 
8) Poprawa   oznakowania      
miejsca postojowego dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
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5. Zapewnienie możliwości 
ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator,  
Zespół Roboczy do 
spraw dostępności 

Zakup  krzesła do ewakuacji 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, przeszkolenie 
osób prowadzących 
ewakuację w zakresie 
korzystania z tego 
urządzenia oraz aktualizacja 
instrukcji PPOŻ 
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6. Dostosowanie dostępnej 
strony Internetowej i BIP  
Gminy oraz Gminnych 
Jednostek Organizacyjnych do 
standardów WCAG 2.1 

Koordynator,  
Zespół Roboczy do 
spraw dostępności 
oraz Kierownicy 
Jednostek 
Organizacyjnych 

Zapewnienie dostępności 
treści na serwisach 
prowadzonych przez Urząd 
Gminy i Jednostki 
Organizacyjne Gminy 
zgodnie z ustawą o 
zapewnieniu dostępności; 
- publikowanie tekstów, 
załączników 
zapewniających 
dostępność cyfrową, 
- podpisywanie linków, 
grafiki, zdjęć tekstami 
alternatywnymi,  
 

I-II kw.2023 

8. Zapewnienie dostępu 
alternatywnego oraz 
wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator, 
Pracownicy Urzędu 
Gminny i Gminnych 
Jednostek 
Organizacyjnych 

Zapewnienie dostępu 
alternatywnego w 
przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych 
lub prawnych, Urząd nie 
będzie w stanie zapewnić 
dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
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9. Zapewnienie dostępności 
nagrań obrad Rady Gminy 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator, Zespół 
Roboczy do Spraw 
Dostępności  

Transkrypcja dźwięku na 
tekst z nagrania obrad 
Rady Gminy 
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§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Gminie Sadkowice. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         Wójt 

                                                                                              (-) Karolina Kowalska 

 


