
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  

Urzędu Gminy w Sulmierzycach osobom ze szczególnymi potrzebami  

na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696  

z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami: 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające z 

art. 6 ustawy 

Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

1 

Powołanie i podanie do 

publicznej wiadomości danych 

kontaktowych osoby 

wyznaczonej do pełnienia 

funkcji koordynatora do spraw 

dostępności w Urzędzie Gminy 

w Sulmierzycach  

Wójt Gminy 

Wydanie zarządzenia Wójta Gminy 

w sprawie powołania koordynatora. 

Zamieszczenie informacji na 

stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej: 

http://sulmierzyce.biuletyn.net/ 

wrzesień 2020 r. 

2 

Sporządzenie planu działania 

na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

lata 2020-2021 

Koordynator 

Opracowanie planu działania. 

Zatwierdzenie planu przez Wójta 

Gminy Sulmierzyce. 

Publikacja planu na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej  

grudzień 2020 r. 

3 

Analiza stanu budynku Urzędu 

Gminy w Sulmierzycach pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami wynikającymi z 

przepisów ustawy 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

Przegląd stanu dostosowania 

obiektu w aspekcie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjno-komunikacyjnym 

I półrocze 2021 r. 

4 

Przygotowanie propozycji 

dostępu alternatywnego w 

Urzędzie Gminy w 

Sulmierzycach w przypadku 

braku zapewnienia (z przyczyn 

niezależnych, technicznych lub 

prawnych) dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

• Wskazanie sposobów 

zapewnienia dostępu 

alternatywnego i wprowadzenia 

ww. rozwiązań, 

• Publikacja na stronie BIP 

informacji ze wskazaniem 

sposobu zapewnienia dostępu 

alternatywnego (np. zapewnienie 

osobie ze szczególnymi 

potrzebami wsparcia innej osoby 

lub zapewnienie wsparcia 

technicznego, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii – 

zapewnienie kontaktu 

telefonicznego, 

korespondencyjnego, za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej)  

I półrocze 2021 r. 



5 

Monitorowanie działań Urzędu 

Gminy w Sulmierzycach oraz 

wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

- architektonicznym, 

- cyfrowym, 

- informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

• Realizowanie bieżących działań 

Urzędu Gminy w Sulmierzycach 

przy uwzględnieniu art. 6 ustawy, 

• Publikacja w BIP danych 

adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby 

ze szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z art. 6 ustawy (np. 

dostosowanie strony internetowej 

do standardu WCAG 2.1, 

zapewnienie informacji w 

zakresie rozkładu pomieszczeń w 

budynku, wykorzystanie zdalnego 

dostępu online do usługi tłumacza 

języka migowego) 

realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

6 

Przegląd procedur i umów 

obowiązujących w Urzędzie 

Gminy w Sulmierzycach pod 

kątem dostosowania ich do 

zapewnienia dostępności  

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

• Dokonanie przez kierowników 

referatów Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach analizy procedur i 

umów w zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

• Realizacja zapisów art. 4 ustawy 

w zakresie doprecyzowania 

zapisów w umowach zawieranych 

z innymi podmiotami, 

realizującymi zadania publiczne 

finansowane z udziałem środków 

publicznych lub udzielanych 

zamówieniach publicznych. 

I półrocze 2021 r. 

7 
Uzyskanie danych zbiorczych 

do raportu 
Koordynator 

Uzyskanie danych o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, z 

uwzględnieniem uwag odnoszących 

się do stwierdzonych istniejących 

przeszkód w dostępności oraz 

zaleceń dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości. 

luty 2021 r. 

8 

Sporządzenia Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, zgodnie z art. 11 

ustawy 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

• Przekazanie zatwierdzonego przez 

Wójta Gminy Sulmierzyce 

Raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Wojewodzie Łódzkiemu, 

• Publikacja Raportu na stronie BIP 

marzec 2021 r. 

Sporządził: 

   Paulina Telenga 

 

WÓJT 

 

(-) mgr Gabriel Orzeszek 


