
Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.321.2020 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Lp. Realizowane zadanie Sposób realizacji Termin realizacji

1.

Wyznaczenie koordynatorów ds dostępności w 
Urzędzie Miejskim
oraz podanie informacji o osobach pełniących 
funkcję koordynatorów do publicznej 
wiadomości

Zarządzenie Nr SG.120.25.2020

do 30.09.2020r.

Zrealizowano - 
12.08.2020r.

2.
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami

Dokonanie analizy stanu 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami oraz 
zaplanowanie działań w zakresie 
poprawy realizacji zadań w 
zakresie dostępności przez Urząd 
Miejski.

do 31.12.2020r. 
Zrealizowano

Opracowanie planu działania oraz 
przedstawienie do akceptacji 
Burmistrzowi Zdzieszowic

3.
Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Na bieżąco

4.
Zebranie informacji o osobach pełniących 
funkcję koordynatora w jednostkach 
organizacyjnych Gminy

Wystosowanie pisma 
do kierowników jednostek 
o konieczności powołania 
koordynatorów ds. Dostępności

do 30.10.2020r. 
Zrealizowano

5.

Zebranie informacji dotyczącej stanu 
dostępności poszczególnych obiektów 
zarządzanych przez jednostki organizacyjne 
gminy

Wystosowanie pisma 
do kierowników jednostek o 
konieczności dokonania analizy 
dostępności poszczególnych 
obiektów, budynków 
zarządzanych przez poszczególne 
jednostki

do 30.10.2020r. 
Zrealizowano

6.
Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach pod względem dostosowania 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Przeprowadzenie samooceny 
dostępności architektonicznej 
budynku UM

Zrealizowano
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7.
Dostosowanie strony internetowej oraz 
aplikacji mobilnych do wymagań ustawy o 
zapewnianiu dostępności

Opatrzenie napisami nagrań sesji 
Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach publikowanych 
na stronie internetowej po dniu 
23.09.2020r.

Strony internetowe -  
dostosowanie do 

23.09.2020r. 
realizowane na 

bieżąco
aplikacje mobilne -  

do 23.0G.2020r.

8.
Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Złożenie raportu za 
pośrednictwem GUS 
publikacja raportu 
wBIP

do 31 marca 202 lr.

9.

Zapoznanie się ze stanem zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych

Zebranie raportów o stanie 
dostępności w jednostkach

do 15 kwietnia 
202 lr.

1) Przeprowadzenie samooceny 
dostępności
- architektonicznej
- cyfrowej
- informacyjno-komunikacyjnej

10.
Monitorowanie działalności Urzędu 
w zakresie dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami

2) Przedstawienie koncepcji 
poprawy dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności:
- architektonicznej
- cyfrowej
- informacyjno-komunikacyjnej, 
wraz z oszacowaniem kosztów 
wprowadzenia określonych 
rozwiązań.

do 31.12.2021r.

11.

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób 
ze szczególnymi potrzebami oraz ich rodzin, 
opiekunów dotyczących problemów natury 
architektonicznej, cyfrowej czy też 
informacyjno-komunikacyjnej z jakimi 
zmagają się oni podczas kontaktów z 
placówkami Gminy Zdzieszowice

Umożliwienie składania uwag, 
opinii i sugestii przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami a także 
ich opiekunów i rodzin 
dotyczących problemów z jakimi 
zmagają się podczas kontaktów z 
placówkami Gminy Zdzieszowice

na bieżąco

12 Przygotowanie planu działania na lata 2022- 
2023

Dokonanie analizy stanu 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami oraz 
zaplanowanie działań w zakresie 
poprawy realizacji zadań w 
zakresie dostępności przez Urząd 
Miejski. grudzień 2021

Opracowanie planu działania oraz 
przedstawienie do akceptacji 
Burmistrzowi Zdzieszowic
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