
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy 
Sadowne osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, ze zmianami) 

Lp. Zakres działania Realizujący 
zadanie 

Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1. Podanie do publicznej 
wiadomości danych 
kontaktowych osoby 
wyznaczonej do pełnienia 
funkcji koordynatora do 
spraw dostępności Urzędu 
Gminy Sadowne 

Wójt Gminy 
Sadowne, 

informatyk 

Publikacja informacji na 
stronie internetowej: 
www.bip.sadowne.pl 

Wrzesień 
2020 r. 

2. Dostępność 
architektoniczna 

Koordynator Analiza stanu obiektu 
Urzędu Gminy Sadowne 
pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
wynikającymi z 
przepisów ustawy 

Październik 
2020 r. 

3. Dostępność cyfrowa Koordynator 
 

Analiza dostępności stron 
internetowych 

Luty  
2021 r. 

4.  Koordynator Uzyskanie danych o 
stanie dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Luty  
2021 r. 

5. Dostępność cyfrowa Koordynator, 
informatyk 

Umieszczenie deklaracji 
dostępności na stronie 
internetowej 
www.bip.sadowne.pl 

Marzec 
2021 r. 

6. Dostępność cyfrowa Koordynator, 
informatyk 

Umieszczenie deklaracji 
dostępności na stronie 
internetowej 
www.sadowne.pl 

Marzec 
2021 r. 

7.  Koordynator, 
informatyk 

Sporządzenie raportu o 
stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
(art. 11 ustawy) 
1. Przekazanie 
sporządzonego raportu 
do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy 
Sadowne 
2. Publikacja raportu na 
stronie Urzędu 
www.bip.sadowne.pl 

Marzec 
2021 r. 

http://www.bip.sadowne.pl/
http://www.bip.sadowne.pl/
http://www.sadowne.pl/


8. Dostępność cyfrowa Koordynator, 
informatyk 

Dostosowanie stron do 
wymogów WCAG 2.1 

Marzec  
2021 r. 

9. Dostępność 
architektoniczna 

Koordynator, 
pracownik  

Odnowienie podjazdu dla 
wózków inwalidzkich 

Maj 
2021 r. 

10.  Koordynator Zapewnienie dostępu 
alternatywnego 

Październik 
2021 r. 

11. Dostępność 
architektoniczna, 
informacyjno-
komunukacyjna 

Koordynator Analiza stanu obiektu 
Urzędu Gminy Sadowne 
pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
wynikającymi z 
przepisów ustawy 

Grudzień 
2021 r. 

12.  Koordynator Sporządzenie planu na 
lata 2022-2023 

Grudzień 
2021 r. 

13. Monitorowanie 
działalności Urzędu w 
zakresie zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator Podejmowanie działań 
mających na celu 
usuwanie barier i 
zapobieganie ich 
powstawaniu 

Ciągła 
realizacja 

 

Opracowano przez Koordynatora ds. dostępności dn. 19.11.2020 r. 

 

 

Zatwierdzono przez Wójta Gminy Sadowne dn. 26.11.2020 r. 


