
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI 

l.p. Zakres działalności Realizujący 
zadania 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie Koordynatora ds. 
dostępności i członków Zespołu. 

Wójt. Zarządzenie 80/2020. Wykonano 

2. Przedstawianie Wójtowi 
bieżących informacji o 
podejmowanych działaniach w 
zakresie realizowanych zadań . 

Koordynator ds. 
dostępności. 

Raport przedstawiony 
Wójtowi na piśmie. 

Przynajmniej raz w 
roku do 30 grudnia 

3. Szkolenie z zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności, 
Sekretarz Gminy. 
 

Udział w webinariach, 
szkoleniach. 

Realizacja w całym 
okresie działania 

4. Przygotowanie Deklaracji 
dostępności. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności, 
Informatyk. 

Analiza stanu w zakresie 
dostępności 
architektonicznej, cyfrowej  
i informacyjno  – 
komunikacyjnej. 

Wykonano 

5. Zapewnienie dostępności nagrań 
obrad Rady Gminy osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Informatyk. Transkrypcja dźwięku na 
tekst z nagrania obrad Rady 
Gmin. 

Realizacja w całym 
okresie działania 

6. Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu o którym mowa w art. 11 
ustawy. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności. 

Uzyskanie danych w 
zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych przeszkód w 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i 
zaleceń dotyczących ich 
usunięcia. 

Realizacja w całym 
okresie działania 

7. Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
zgodnie z art. 11 ustawy. 

Koordynator ds. 
dostępności. 

Wypełnienie formularza 
opracowanego przez 
ministra właściwego do 
spraw rozwoju 
regionalnego, przekazanie 
do zatwierdzenia Wójta 
następnie podanie do 
publicznej wiadomości na 
stronie internetowej oraz 
na stronie BIP-u. 

Do 31.03.2023 r. 
następnie co 4 lata 

8. Przesłanie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami do 
organu o którym mowa w art. 11 
ust 1 ustawy. 

Koordynator ds. 
dostępności. 

Przesłanie zatwierdzonego 
raportu do Wojewody. 

Realizacja zgodnie z 
ustawą 

9. Opracowanie procedur, wzorów 
dokumentów dostępnych 
cyfrowo. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności we 
współpracy z 
referatami Urzędu. 

Opracowanie 
dokumentów, procedur itp. 

Realizacja od roku 
2021 



10. Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizację zadań 
z zakresu poprawy dostępności 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności, 
Sekretarz Gminy, 
we współpracy z 
referatami Urzędu. 

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. 

Realizacja w całym 
okresie działania 

11. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności. 

Zespół Roboczy ds. 
dostępności. 

Poprawa dostępności 
Urzędu. 

Realizacja w całym 
okresie działania 
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