
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  

Urzędu Gminy w Sulmierzycach osobom ze szczególnymi potrzebami  

na lata 2022-2024 

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1062) 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 

Analiza aktualnego planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności w 

Urzędzie Gminy w 

Sulmierzycach osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

lata 2022-2024 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

• Bieżąca aktualizacja planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności w 

Urzędzie Gminy w Sulmierzycach 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2022-2024 

• Przekazanie do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy Sulmierzyce 

• Publikacja Planu działania na 

stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej: 

http://sulmierzyce.biuletyn.net/ 

realizacja w 

całym okresie 

obowiązywania 

planu 

2 

Bieżąca aktualizacja w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej danych adresowych 

i kontaktowych podmiotów 

wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z art. 6 ustawy. 

Stworzenie dostępnej strony 

internetowej Urzędu Gminy 

oraz BIP zgodnie ze 

standardem WCAG 2.1 

Koordynator 

 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w 

zakresie: 

• architektonicznym, 

• cyfrowym, 

• informacyjno-komunikacyjnym 

realizacja w 

całym okresie 

obowiązywania 

planu 

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 

realizacja w 

całym okresie 

obowiązywania 

planu 

4 

Analiza deklaracji pod 

względem dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej  

Koordynator 

 

 

Dokonanie samooceny pod 

względem sposobów dostosowania 

budynku Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach do wymagań 

dotyczących dostępności 

realizacja w 

całym okresie 

obowiązywania 

planu 



5 

Podejmowanie działań 

mających na celu usuwanie 

barier i zapobieganie ich 

powstawania 

Koordynator 

 

Podejmowanie działań mających na 

celu poprawę dostępności usług w 

Urzędzie Gminy w Sulmierzycach 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, które wynikają z 

przepisów ustawy oraz w miarę 

możliwości realizacja zaleceń 

zawartych w przeprowadzonym 

audycie architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno-

komunikacyjnym budynku Urzędu 

Gminy w Sulmierzycach. 

realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

6 
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. 

realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

7 

Sporządzenie 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 

realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

 

 

 

Sporządziła: 

Paulina Telenga 
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(-) mgr Gabriel Orzeszek 


