
Urząd Gminy Widawa 

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

Lp. Zakres działalności Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Sposób realizacji termin 

1. Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych 
koordynatorów ds. 
dostępności 

 Koordynatorzy 
  

- zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Widawa (BIP) 

Wrzesień 2020 r. 

2. Analiza stanu budynku 
Urzędu Gminy Widawa 
względem dostosowania 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikająca z przepisów 
ustawy 

 Koordynatorzy 
 
 
 

Opracowanie planu działania, 
przekazanie do zatwierdzenia 
Wójtowi oraz podanie do 
publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Widawa (BIP) 

Wrzesień 2020 r. 

3. Polecenie kierownikom 
gminnych jednostek 
organizacyjnych 
wyznaczenia 
koordynatorów ds. 
dostępności oraz 
opracowania planów 
działania koordynatorów  

 Polecenie Wójta 
Odpowiedzialni: 

 Szkoły podstawowe 
Gminy Widawa 

 Publiczne 
Przedszkole 

 Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 

 Gminna Biblioteka 
Publiczna 

 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek 
Kultury 

 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

 Gminny Zakład Usług 
Komunalnych 

Przesłanie Wójtowi informacji 
od kierowników tych 
jednostek o  wyznaczeniu 
osób pełniących funkcje 
koordynatora ds. dostępności 
oraz planów ich działania 

wrzesień-
październik  
2020 r. 

4. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie dostępności: 
a) architektonicznej 
b) cyfrowej 
c) Informacyjnej 
d) komunikacyjnej 

 

 Koordynatorzy 
 

Podanie do publicznej 
wiadomości na stronie 
internetowej BIP Urzędu 
Gminy Widawa informacji 
adresowych i kontaktowych 
podmiotów wspierających 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami, wynikające z 
zapisów art. 6 ustawy 

Realizacja w całym 
okresie działania 

5. Przyjmowanie uwag, 
opinii i sugestii 
dotyczących dostępności 

 Koordynatorzy Osoby ze szczególnymi 
potrzebami, ich opiekunowie i 
rodziny oraz inni mogą 

Od września 2020 r. 



architektonicznej, 
technicznej, cyfrowej, 
informacyjno-
komunikacyjnej w 
Urzędzie Gminy Widawa 

zgłaszać propozycje 
wprowadzenia rozwiązań w 
zakresie dostępności w 
Urzędzie Gminy Widawa 

6. Dokonanie analizy pod 
kątem dostosowania 
administrowanych 
obiektów do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności 

 Koordynatorzy 
 Szkoły podstawowe 

Gminy Widawa 
 Publiczne 

Przedszkole 
 Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 

 Gminna Biblioteka 
Publiczna 

 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek 
Kultury 

 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Gminny Zakład Usług 
Komunalnych 

Uzyskanie informacji 
pisemnych ze wskazaniem na 
wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym, 
komunikacyjnym wynikające z 
zapisów art. 6 ustawy, a w 
razie potrzeby spotkania 
konsultacyjne 

30 listopad 2020 r. 

7. Dokonanie diagnozy w 
zakresie dostępnej 
alternatywy 

 Koordynatorzy 
 Szkoły podstawowe 

Gminy Widawa 
 Publiczne 

Przedszkole 
 Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 

 Gminna Biblioteka 
Publiczna 

 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 Gminny Ośrodek 
Kultury 

 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Gminny Zakład Usług 
Komunalnych 

Uzyskanie informacji 
pisemnych ze wskazaniem na 
wymagania o charakterze 
zapewniającym wsparcie np. 
pracownika, wolontariusza 
lub innej wyznaczonej osoby 
wynikające z zapisów art. 7 
ustawy 

30 listopad 2020 r. 

8. Monitorowanie 
działalności podmiotów 
publicznych w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

 Koordynatorzy Przesyłanie dostępnymi 
środkami niezbędnych 
informacji oraz prowadzenie 
spotkań wyjazdowych 

Na bieżąco w miarę 
potrzeb przez cały 
okres działania 

9. Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu 

 Koordynatorzy Uzyskanie danych w zakresie 
realizacji uwag odnoszących 
się do stwierdzonych 
istniejących przeszkód w 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i 
zaleceń dotyczących usunięcia 
tych wad 

styczeń 2021 r. 



10. Sporządzenie Raportu 
Zbiorczego 

 Koordynatorzy Przekazanie raportu do 
zatwierdzenia przez Wójta 
Gminy Widawa, następnie 
podanie go do publicznej 
wiadomości na stronie 
internetowej www.widawa.pl 
oraz stronie BIP Urzędu 
Gminy Widawa 

Marzec 2021 r. 

 

Data sporządzenia: 11 września 2020 r. 
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