URZAD GMINY
Plac Konsiytuci 3-go Maja 1
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PLAN DZIA ŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘ PNO Ś CI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA ROK 2021

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w zwi ązku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępnoś ci osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062
z późn. zm.) ustała się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dost ępności osobom
ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalno ści

Sposób realizacji
Realizuj ący
działania
wynikaj ące z art.
6 ustawy

Termin

Wykonano
- powołanie
zarządzeniem
Wójta Gminy
Świdwin z dnia
18.09.2020r.
WG/77/2020;
zmiana
koordynatora
zarządzenie z dnia
20.10.2020r.
WG/83/2020

1.

Powołanie koordynatora oraz
zespołu do spraw dostępności
oraz przekazanie informaqi do
publicznej wiadomości

Wójt Gminy
Świdwin,
członek zespołu
ds. dostępności
Pan Krzysztof
Cebula

Wydanie
zarządzenia na
podstawie art. 14
ust. 1 ustawy

2.

Zgłoszenie danych
Koordynatora ds. dostępności
do Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej

Członek zespołu
ds. dostępności
Pan Krzysztof
Cebula

Korespondenqa wykonano
e-mailowa

3.

Oddelegowanie obowiązków w
zakresie planowania działań
związanych z zapewnieniem
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami do
kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz
dyrektorów szkół, polecenie
opracowania planów dzia łania
tych jednostek we wspó łpracy
z koordynatorem ds.
dostępności w Urzędzie Gminy
świdwin.

1) Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Świdwinie
2) Gminny Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Świdwiriie
3) Szkoła
Podstawowa
w Bierzwnicy
4) Szkoła
Podstawowa
w Oparznie
5) Szkoła
Podstawowa
w Lekowie

Przygotowanie
planów działania
jednostek w
porozumieniu z
koordynatorem
ds. dostępności.
Podanie do
publicznej
wiadomości
planów
działania, a także
sprawozda ń z
jego wykonania.

Sporządzenie
planów działania
jednostek do
28.02.2021r.
Termin
przekazania
sprawozdań
31.03.2021r.

Dokonanie analizy dost ępności
cyfrowej i informacyjnokomunikacyjnej obejmuj ącej
Urząd Gminy świdwin (strona
i BlP Urzędu Gminy Świdwin)

Koordynator oraz
członek zespołu
ds. dostępności
Pan Krzysztof
Cebula

Analiza
spełnienia
wymogów
w zakresie
dostępności
cyfrowej strony
internetowej
Urzędu Gminy
Świdwin z
wymogami
ustawy;
publikacja
deklaracji
dostępności na
stronie
internetowej oraz
BlP Urzędu
Gminy Świdwin

S.

Dokonanie diagnozy
dostępności architektonicznej
Urzędu Gminy Świdwin oraz
budynków użyteczności
publicznej pozostaj ących w
zarządzie Gminy Świdwin

Koordynator oraz
zespół do spraw
dostępności
w porozumieniu
z Wójtem Gminy
Świdwin
oraz
Kierownikami
komórek
organizacyjnych
Urzędu
Gminy
Świdwin

Zorganizowano
zebrania: Komisji
ds. dostępności, z
Kierownikami
poszczególnych
referatów
Urzędu Gminy
Świdwin, z
kierownikami
jednostek
organizacyjnych
Gminy Świdwin,
wtym
kierownikiem
GOPS oraz
dyrektorami
szkół.
Przeanalizowano
usytuowanie
oraz zakres
dostosowania
obiektów w
zakresie
dostępności.

Spotkania
organizacyjne,
rozmowy,
konsultacje.

6.

Dokonanie diagnozy w zakresie Koordynator
Urzędu Gminy
dostępności alternatywnej
oraz kierownicy
jednostek

Uzyskanie
informacji od
jednostek
organizacyjnych

Termin do
28.02.2021r.

4.

Przeprowadzono
prace zwi ązane
z poprawą
dostępności stron
internetowych oraz
dostosowaniem do
wymogów ustawy.
Opublikowano
deklarację
dostępności.

organizacyjnych
Gminy Świdwin
wraz z zespołem
ds. dostępności,
we wspólpracy
z kierownikami
poszczególnych
komórek
organizacyjnych
Urzędu Gminy
Świdwin

Gminy świdwin
ze wskazaniem
na działania
o charakterze
zapewniaj ącym
wsparcie
pracownika,
wolontariusza
lub innej
wyznaczonej
osoby wynikaj ące
z zapisów art. 7
ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o
zapewnieniu
dostępności
osobom ze
szczególnymi
potrzebami -

7.

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

Koordynator
wraz z
kierownikami
jednostek
organizacyjnych
Gminy Świdwin,
zespół ds.
dostępności

wrzesień 2021
Przesyłanie
możliwymi
środkami
komunikacji
niezbędnych
informacji oraz
prowadzenie
bezpośrednich
spotkań.

8.

Przedstawienie Wójtowi Gminy
Świdwin bieżącej informacji
o podejmowanych dzia łaniach
w zakresie realizowanych
działań

Koordynator wraz
z kierownikami
jednostek
organizacyjnych
oraz zespół ds.
dostępności

Przedstawianie
kwartalnej
informacji ze
stanu realizacji
planu działania

9.

Prowadzenie działań na rzecz
promocji dostępności

Koordynator
Urzędu i
Jednostek
organizacyjnych
oraz zespół ds.
dostępności

Projektowanie
Na bieżąco
materiałów
promujących
dostępność,
publikacja na
stronach
internetowych
Urzędu Gminy
Świdwin, na
tablicach
ogłoszeń Urzędu
Gminy Świdwin

10.

Sporządzenie Raportu

Koordynator

Przekazanie

W terminach:
30 czerwca,
31 grudnia danego
roku
kalendarzowego

31.03.20201r.

I Zbiorczego i przekazanie

ds. dostępności
danych do
Urzędu Gminy
Zachodniopomorskiego Urzędu wraz z
kierownikami
Wojewódzkiego w Szczecinie
jednostek
organizacyjnych
Gminy świdwin

raportów
dostępności
Urzędu Gminy
oraz jednostek
organizacyjnych
Gminy Świdwin.

Opracowano dnia 12.01.2021r.:
Koordynator ds. dostępności Kinga Kwiatkowska
Członek Zespołu ds. dostępności Izabela Orenczak

Zatwierdzi ł
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