
Zarządzenie nr 119/2020 

Wójta Gminy Marcinowice 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami”  

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.) zarządzam co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Koordynację wdrożenia Planu działania, o którym mowa w § 1 powierza się koordynatorowi ds. 

dostępności.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

           Wójt  

/ - / Stanisław Leń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 119/2020  

Wójta Gminy Marcinowice z dnia  

31 grudnia 2020 r.  

w sprawie  przyjęcia „Planu działania 

na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami”  

 

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

na lata 2021-2024” 

 

l.p. Zakres działalności Realizujący 

zadania 

wynikające z 

art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. Przegląd i aktualizacja 

deklaracji dostępności 

Koordynator Współpraca z informatykiem w 

celu aktualizacji umieszczonych 

deklaracji dostępności na stronie 

internetowej Urzędu Gminy 

Marcinowice 

Na bieżąco, 

przez cały 

okres 

2. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w dostępie do usług 

świadczonych przez 

Urząd Gminy 

Marcinowice w zakresie 

dostępności: 

1) Architektonicznej 

2) Informacyjno-

komunikacyjnej 

3) Cyfrowej 

Koordynator Podejmowanie różnego rodzaju 

działań w zależności od potrzeb. 

Przyjmowanie sugestii od osób 

ze szczególnymi potrzebami, a 

także ich rodzin i opiekunów 

dot. problemów natury 

architektonicznej, informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej. 

Współpraca z pracownikami 

Urzędu Gminy Marcinowice w 

celu zwiększenia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami   

Na bieżąco 

przez cały 

okres 

3. Podejmowanie bieżących 

działań na rzecz 

zwiększenia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Przegląd dostępności 

architektonicznej i 

informacyjno-komunikacyjnej w 

budynku Urzędu Gminy 

Marcinowice wraz ze 

wskazaniem działań, które będą 

musiały zostać wykonane, aby 

spełnione zostały minimalne 

wymagania służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Na bieżąco, w 

zależności od 

potrzeb 

 


