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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020 – 2021
Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami
Realizujący zadania
Zakres działalności
wynikające
Sposób realizacji
Terminy
z art.6 ustawy
Powołanie Koordynatora oraz Zespołu
-Starosta
Zarządzenie Starosty
do spraw dostępności osobom ze
22.09.2020 r.
-Informatyk
podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP
szczególnymi potrzebami
Sporządzenie planu działania o którym
Koordynator
Opracowanie planu działania.
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
do
Zespół do spraw
Przekazanie do zatwierdzenia.
19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności
19.11.2020 r.
dostępności
Publikacja planu działania na stronie podmiotowej
osobom ze szczególnymi potrzebami.
Koordynator
Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze
Wspieranie osób ze szczególnymi
Zespół do spraw
Realizacja
szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i
potrzebami do dostępności w zakresie:
dostępności
w całym okresie
opiekunów dotyczących problemów natury bariery
- architektonicznym,
Referat Architektury,
działania
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno –
- cyfrowym
Budownictwa, Ochrony
zespołu ds.
komunikacyjnej, z jakimi mogą lub spotkały się
- informacyjno-komunikacyjnym
Środowiska, Rolnictwa i
dostępności
podczas wizyty w urzędzie
Leśnictwa
Koordynator
Analiza warunków architektonicznych,
Zespół do spraw
Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem
analiza dostępności cyfrowej oraz
Dostępności,
na wymagania w wymiarze architektonicznym,
informacyjno - komunikacyjnej pod
Referat Architektury,
31.03.2021 r.
cyfrowym i komunikacyjnym wynikające z zapisów
względem dostępności dla osób
Budownictwa, Ochrony
art. 6 ustawy
ze szczególnymi potrzebami
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
Monitorowanie działalności Urzędu,
Koordynator
Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych
Realizacja
o której mowa w art.14 ust.1 Ustawy
Zespół do spraw
informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w całym okresie
w zakresie zapewnienia dostępności
dostępności
w siedzibie urzędu z udziałem specjalistów ds.
działania
osobom ze szczególnymi potrzebami,
Referat Architektury,
Informatyki, łączności, budownictwa i
zespołu ds.
wskazanie realnych możliwości
Budownictwa, Ochrony opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy
dostępności

dostosowania budynku przy ul. Szpitalnej 2 Środowiska, Rolnictwa i
do potrzeb dostępności
Leśnictwa

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności
alternatywnej w przypadku braku
możliwości zapewnienia dostępności osób
ze szczególnymi potrzebami ze względu
na ograniczenia techniczne i prawne*

7.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu*

8.

9.

Sporządzenie raportu*

Prowadzenie działań promujących
dostępność

Koordynator
Zespół do spraw
dostępności

dostępności. Podejmowanie działań mających na
celu usuwanie barier i zapobieganie ich
powstawaniu
Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia
osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym
zakresie dla tych osób poprzez np. zapewnienie
pracownika do pomocy osobom ze szczególnymi
potrzebami (wskazanie przez najemcę budynku)

Koordynator
Zespół ds. dostępności

Analiza danych z Zespołem ds. dostępności

do
12.03.2021 r.

Koordynator

Przekazanie sporządzonego raportu do
zatwierdzenia Staroście, a następnie podanie jego
treści do publicznej wiadomości na stronie BIP,
raport przekazany do Wojewody Mazowieckiego
i GUS

do
31.03.2021r.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej

Realizacja
w całym okresie
działania
zespołu ds.
dostępności

Koordynator Zespół ds.
dostępności

*Realizacja zadań zgodnie z przepisami Ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
*Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848)
Sporządził: Zespół do spraw dostępności

do
31.03.2021 r.

