
ZARZĄDZENIE NR 451/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 

z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 14 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.   
 

  
 

Burmistrz 
 
 

Wiesław Ordon 
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 Załącznik do Zarządzenia 451/2020 

 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 

 z dnia 19 października 2020 r.  

 

PLAN DZIAŁANIA   

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

NA LATA 2020 – 2021 

 

         Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

 

 

Lp. 

 

Zakres działania 

Realizujący 

zadania wynikające 

z art.6 ustawy 

 

Sposób realizacji 

 

Terminy 

 

1. 

Powołanie Koordynatora oraz 

Zespołu ds. dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

Burmistrz  

- wydanie Zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Dęba 

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej - BIP  

 

do 30 września 

2020 

 

 

2. 

Przygotowanie planu działania na 

rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2021 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

- opracowanie planu działania, przekazanie do 

zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba 

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej – BIP 

 

 do 30 

października 

 2020 

 

 

3. 

Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności  

w zakresie: 

1) architektonicznym, 

2) informacyjno-

komunikacyjnym, 

3) cyfrowym  

 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

- podanie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej informacji adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi 

potrzebami, wynikających z zapisów art. 6 ustawy 

(koordynatora oraz członków Zespołu) 

 

realizacja w 

całym okresie 

działania 

 

4. 

Analiza stanu obiektu Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami  

 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

- wstępny przegląd udogodnień dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, analiza dostępności UMiG, przegląd barier 

architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych, 

cyfrowych.  

- dokonanie oceny możliwości dostosowania obiektu do 

potrzeb ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących 

przepisów 

- przygotowanie deklaracji dostępności 

- zamieszczenie deklaracji na stronie internetowej, 

 

do 31 grudnia 

2020 
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5. 

 

Analiza stanu obiektów jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy 

Nowa Dęba pod względem 

dostosowania do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator  

Zespół ds. 

dostępności 

Dyrektorzy i 

kierownicy 

jednostek 

organizacyjnych 

- wstępny przegląd udogodnień dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

 - wystosowanie pism do dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie analizy 

dostępności  architektonicznej, informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej. 

- dokonanie oceny możliwości dostosowania obiektu do 

potrzeb ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących 

przepisów. 

 

 

 

 

do 31 grudnia 

2020 

 

6. 

Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 

budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba  

 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

- wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze 

szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie np. 

poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 

zapewnienie pracownika, wolontariusza lub innej osoby 

do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

 

do 31 grudnia 

2020 

 

 

7. 

 

Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej  

w jednostkach organizacyjnych 

Miasta i Gminy Nowa Dęba 

 

Dyrektorzy i 

kierownicy 

jednostek 

organizacyjnych 

- uzyskanie informacji pisemnych od jednostek 

organizacyjnych ze wskazaniem na wymagania o 

charakterze zapewniającym wsparcie osobom ze 

szczególnymi potrzebami w niezbędnym dla tych osób 

zakresie np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych 

technologii, zapewnienie pracownika, wolontariusza lub 

innej osoby do pomocy 

 

 

 

do 31 stycznia 

2021 

 

8. 

Monitorowanie działalności 

jednostek organizacyjnych Miasta 

i Gminy Nowa Dęba w zakresie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Zespół ds. 

dostępności 

 

- dokonanie przeglądów w jednostkach organizacyjnych 

pod katem dostępności 

 

do 28 lutego 

2021 

9. Zebranie danych do raportu 

zbiorczego 

Koordynator - zebranie danych do raportu zbiorczego ze wszystkich 

jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba 

do 10 marca 

2021 

 

10. 

 

Przygotowanie raportu zbiorczego 

zgodnie z art.11 ustawy 

 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności  

- przygotowanie raportu zbiorczego o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

- przekazanie raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi 

Miasta I Gminy Nowa Dęba 

- przekazanie raportu Wojewodzie Podkarpackiemu 

 

do 31 marca 

2021 

 

Opracowała: 

 

Gabriela Nowak-Wolwowicz – Koordynator ds. dostępności        
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