ZARZĄDZENIE NR 435/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
i powołania zespołu do spraw dostępności w gminie Nowa Dęba
Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1062) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co
następuje:
§ 1. Wyznaczyć Panią Gabrielę Nowak-Wolwowicz, kierownika Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowej Dębie do pełnienia w gminie Nowa Dęba funkcji koordynatora do spraw
dostępności, zwaną dalej „koordynatorem", będącą równocześnie przewodniczącą zespołu do spraw
dostępności.
§ 2. 1. Powołać zespół do spraw dostępności, zwany dalej "zespołem" w następującym składzie:
1) Pani Maria Tomczyk - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie;
2) Pani Renata Bal - dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie;
3) Pan Adam Szurgociński - dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie;
4) Pan Krystian Rzemień - dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie;
5) Pani Alicja Rydzik - inspektor do spraw utrzymania urządzeń komunalnych w referacie spraw
komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba;
6) Pan Marek Powrózek - inspektor do spraw utrzymania budynków i urządzeń komunalnych oraz
wspólnot mieszkaniowych w referacie spraw komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
2. Zadania koordynatora oraz zespołu określa ustawa z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Do zadań koordynatora oraz zespołu należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów
w zakresie zapewnienia ich dostępności;
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu
dostępności;
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
5) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
6) przedstawianie burmistrzowi
realizowanych zadań.
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§ 3. Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega burmistrzowi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon
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