PLAN DZIALANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA I)OSTF,PNOSCI OSOBOM ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w zwia^zku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami( Dz.U .z 2019 r. poz.1696 z pozn.zm.) ustala sit?
plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.

Lp.

Zakres dzialania

1.

Podanie do publicznej
wiadomosci informacji o
wyznaczeniu koordynatora
ds. dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potr/e-bami.
Opracowanie planu
dziatania.

2.

Realizujacy
zadanie
wynikaja^ce z
art. 6 ustawy
Koordynator

Koordynator

3.

Wspieranie osob ze
szczegolnymi potrzebami do
dostepnosci w zakresie:
architektonicznym,
cyfrowym, mformacyjnokomunikacyjnym.

Koordynator

4.

Dokonanie oceny pod ka_tem
dostosowania
administrowanych obiektow
do minimalnych wymagaii
dotycza.cych dostepnosci.

Koordynator

5.

Dokonanie analizy w
zakresie dostepnosci
alternatywnej w przypadku
braku mozliwosci
zapewnienia dostepnosci dla
osob ze szczegolnymi
potrzebami ze wzgl^du na
ograniczenia techniczne i
prawne.

Koordynator

Sposob realizacji

Termin realizacji

Zamieszczenie
informacji na BIP
Urze_du Gminy Ostrowek

wrzesien.2020

Przekazanie planu
dziatania do
zatwierdzenia Wojtowi
Gminy Ostrowek
Podanie do publicznej
wiadomosci na stronie
BIP informacji
adresowych i
kontaktowych
podmiotow
wspierajacych osoby ze
szczegolnymi
potrzebami,
wynikaja^cymi z zapisow
art.6 ustawy.
Sporza^dzenie deklaracji
dostepnosci ze
wskazaniem na
wymagania w wymiarze
architektonicznym,
cyfrowym,
komunikacyjnym
wynikaja_ce z art. 6
ustawy
Podanie do publicznej
wiadomosci na stronie
internetowej BIP Urzqdu
Gminy Ostrowek
informacji wynikajapych
z zapisow art. 7 ustawy
ze wskazaniem dostepu
alternatywnego.

wrzesien 2020

Realizacja w
calym zakresie
dziatania
koordynatora

wrzesien 2020

grudzien 2020

6.

7.

8.

Monitorowanie dzialalnosci
Urz^du Gminy Ostrowek, o
ktorej mowa w art. 14 ust.l
ustawy w zakresie
dostejmosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami
oraz udost^pnianie adresow
stron internetowych do
instytucji realizujaeych
bezposrednio zadania
wynikaja.ce z ustawy.
Uzyskanie danych
zbiorczych do raportu

Koordynator

Przesyfanie mozliwymi
srodkami niezb^dnych
informacji oraz
prowadzenie
bezposrednich spotkah w
siedzibie .

Raz w roku do
dnia 31 lipca lub
koniecznosci
wynikaja^cej ze
zmiany
przepisow.

Koordynator

Do dnia
28.02.2021 r.

Sporzajdzenie raportu

Koordynator

Zebranie danych od
kierownikow jednostek
organizacyjnych w
zakresie dostejmosci
Przekazanie
sporza^dzonego raportu
do zatwierdzenia
Wojtowi Gminy
Ostrowek a nastepnie
podanie jego tresci do
publicznej wiadomosci
na stronie BIP Urz^du
Gminy Ostrowek

Pierwszy raport
sporza.dzony do
31.03.2021 r.
Kolejnc w
terminach
przewidzianych
w ustawie.
/art.l 1 ustawy/

Data sporzajdzenia: 30.09.2020 r.
Sporza^dzil
Koordynator ds. dostejinosci:
Matgorzata St^pieri

Zatwierdzil:
Wqjt Gminy Ostrowek
W

Turek

