
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 
DOSTĘPNOŚCI GMINY DZIKOWIEC 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
NA LATA 2020 – 2021 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
w Gminie Dzikowiec.  

  

  

Lp. 

  

Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające  

z art. 6 ustawy 

  

Sposób realizacji 

Termin 

realizacji 

1. Podanie do publicznej wiadomości 

danych kontaktowych osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji 

koordynatora do spraw dostępności 

Gminy Dzikowiec 

 

Wójt Gminy 

Dzikowiec 

 Publikacja informacji na stronie UG oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do MFiPR –

dostępnosc.plus@mfipr.gov.pl 

 

 

wrzesień 2020 r. 

2. Sporządzenie planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na 

lata 2020-2021 

 

Koordynator 

 Opracowanie Planu działania, 

 Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Dzikowiec, 

 Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu 

Wrzesień / 

Listopad 2020 r. 

3. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w zakresie: 

 architektonicznym 

 cyfrowym 

 informacyjno-komunikacyjnym 

 

Koordynator  

 

Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych  

i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi 

potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy ( np. dostosowanie 

strony internetowej do standardu WCAG 2.0 ) 

 

realizacja  

w całym okresie 

działania 

koordynatora  

 



4. Organizacja spotkania informacyjnego 

na temat dostępności dla kierowników i 

dyrektorów jednostek organizacyjnych 

Gminy Dzikowiec 

Wójt Gminy, 

Sekretarz , 

Koordynator 

Organizacja spotkania informacyjnego dla dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec, omówienie zakresu działania 

Listopad / 

Grudzień 2020r. 

5. Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w gminnych 

jednostkach organizacyjnych 

Koordynator, 

Kierownicy 

jednostek 

organizacyjnych 

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek organizacyjnych podległych 

Gminie Dzikowiec ze wskazaniem na wymagania o charakterze 

zapewniającym wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami w 

niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie 

nowoczesnych technologii ( zapewnieniu kontaktu telefonicznego, 

korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej), 

zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy  

osobom ze szczególnymi potrzebami 

Styczeń / Luty 

2021 r. 

6. Zebranie danych do raportu zbiorczego Koordynator Zebranie danych do raportu zbiorczego wszystkich jednostek 

organizacyjnych podległych UG.  

Marzec 2021 r. 

7. Przygotowanie raportu zbiorczego Koordynator  Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji Marzec 2021 r. 

8. Przedłożenie raportu zbiorczego do 

zatwierdzenia 

Koordynator Przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Marzec 2021 r. 

9. Podanie raportu zbiorczego do 

publicznej wiadomości 

Koordynator Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej UG oraz BIP  

Do 31.03.2021 

r. 

10. Przekazanie raportu zbiorczego Koordynator Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami Wojewodzie Podkarpackiemu. 

Do 31.03.2021 

r. 

  
  
Dzikowiec, 30.11.2020 r.  
 
 
                     Opracował                         Zatwierdził 
 
            Bartuzel Mateusz      Józef Tęcza 
 
        (Koordynator dostępności)                                         (Wójt Gminy Dzikowiec) 


