
Urząd Gminy Widawa 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2021-2025 

 
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 ze zm.) ustala się plan działania na 

rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 
Lp. Zakres działalności Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji termin 

1. Uruchomienie usługi 
wideo tłumacza 

 Koordynatorzy 
 
 
 

 Wyłonienie dostawcy poprzez 
rozeznanie cenowe. 

 Zakup usługi abonamentu 
Tłumacza Polskiego Języka 
Migowego 

Czerwiec 2021r. 

2. Instalacja min. 1 pętli 
indukcyjnej na stanowisku 
obsługi 

 Koordynatorzy 
 
 
 

 Wyłonienie dostawcy poprzez 
rozeznanie cenowe. 

 Zakup i montaż pętli indukcyjnej 
 

Lipiec 2021r.  

3. Przygotowanie projektu 
łazienki z dostosowaniem 
dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami  
 

 Koordynatorzy 
 Referat 

Inwestycji 

 Konsultacje w zakresie lokalizacji 
oraz instalacji wod-kan 

 Zlecenie wykonania projektu 
budowlanego 

Lipiec 2021r.  – 
Czerwiec 2022r. 

4. Przygotowanie wzoru 
wniosku o zapewnienie 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 
 

 Koordynatorzy  Opracowanie druku wniosku. Sierpień 2021r.  

5. Oznakowanie ciągów 
pieszych w budynku 
Urzędu Gminy 
 

 Koordynatorzy  Oznakowanie specjalną taśmą 
ostrzegawczą schodów 
wewnętrznych oraz zewnętrznych 
w budynku Urzędu. 

Wrzesień 2021r. 

6. Informacja o zakresie 
działalności Gminy 
Widawa w formie 
nagrania treści w PJM 

 Referat 
Organizacyjny 

 Koordynatorzy 

 Opracowanie tekstu informacji 

 Zlecenie nagrania filmu w PJM 
oraz umieszczenie na stronie 
internetowej 

Kwiecień 2022 r. 

7. Montaż nowych tablic 
informacyjnych na temat 
rozkładu pomieszczeń w 
budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i 
dotykowy  

 Referat 
Organizacyjny 

 Koordynatorzy 

 Konsultacje i sporządzenie 
projektu nowych tablic 
informacyjnych 

 demontaż starych tablic 

 Wyłonienie wykonawcy poprzez 
rozeznanie cenowe. 

 zakup i montaż tablic 

Cały rok 2022 

8. Przygotowanie projektu 
budowy windy z 
dostosowaniem dla 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami  

 Koordynatorzy 
 Referat 

Inwestycji 
 

 Wyłonienie projektanta poprzez 
rozeznanie cenowe/zapytanie 
ofertowe 

 Wykonanie projektu 
budowlanego budowy windy 

Cały rok 2023 



9. 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 

10. 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 2025 r. 

11. 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 2025 r. 

 

Data sporządzenia: kwiecień 2021 r. 
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