
ZARZĄDZENIE NR 244/2021 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu 

Gminy Sadowne osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r.,  poz. 1372) w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy 

Sadowne osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023, stanowiący załącznik 

do niniejszego Zarządzenie. 

§ 2 

Koordynację wdrążenia dokumentu, o którym mowa w § 1, powierza się Koordynatorowi 

ds. dostępności. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt 

  Waldemar Cyran 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/2021 

 Wójta Gminy Sadowne 

 z dnia 20 grudnia 2021 roku 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Sadowne 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) 

Lp. Zakres działania Realizujący 

zadanie 

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

1. Dostępność 

architektoniczna 

Koordynator, 

pracownik 

Odnowienie podjazdu 

dla wózków 

inwalidzkich 

Kwiecień/maj 

2022 r. 

2.  Koordynator Analiza skarg i 

wniosków o zapewnienie 

dostępności 

architektonicznej, 

informacyjno-

komunikacyjnej oraz 

cyfrowej 

Czerwiec 

2022 r. 

3.  Koordynator Analiza potrzeb osób 

obsługiwanych w 

Urzędzie na podstawie  

obserwacji (działania 

wynikające z obserwacji 

mające na celu poprawę 

dostępności) 

2022 r. 

4.  Koordynator Analiza skarg i 

wniosków o zapewnienie 

dostępności 

architektonicznej, 

informacyjno-

komunikacyjnej oraz 

cyfrowej 

Grudzień 

2022 r. 

5.  Koordynator Analiza potrzeb osób 

obsługiwanych w 

Urzędzie na podstawie  

obserwacji (działania 

wynikające z obserwacji 

mające na celu poprawę 

dostępności) 

2023 r. 

6. Dostępność 

architektoniczna, 

Koordynator Analiza stanu obiektu 

Urzędu Gminy Sadowne 

Listopad 

2023 r. 



informacyjno-

komunikacyjna 

pod względem 

dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

wynikającymi z 

przepisów ustawy 

7.  Koordynator Analiza skarg i 

wniosków o zapewnienie 

dostępności 

architektonicznej, 

informacyjno-

komunikacyjnej oraz 

cyfrowej 

Grudzień 

2023 r. 

8.  Koordynator Sporządzenie planu na 

następny rok 

Grudzień 

2023 r. 

9. 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 

 

 


