
PLAN DZAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 

ZAPEWNIENIADOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

 

 

      Na podstawie art.14 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 
Sposób realizacji Termin 

1. 

Powołanie koordynatora ds. 

dostępności osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Wójt Gminy 

Szczytniki 

Zarządzenie Nr 

41/2020 Wójta 

Gminy Szczytniki z 

dnia 20 sierpnia 2020 

r. w sprawie 

powołania 

Koordynatora do 

spraw dostępności na 

terenie Gminy 

Szczytniki 

Czas na 

realizację 

do 30 

września 

2020r. 

2. 
Wsparcie osób ze szczególnymi 

potrzebami 
Koordynator 

Wsparcie osób ze 

szczególnymi 

potrzebami pod 

względem: 

a) architektonicznym, 

b) cyfrowym, 

c) informacyjno-

komunikacyjnym 

Realizacja 

w cały 

okresie 

trwania 

projektu. 

 

3. 

 

Przygotowanie „PLANU 

DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI” 

 

Koordynator 

Art. 14 ust. 2 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnieniu 

dostępności osobom 

zgodnie z 

minimalnymi 

wymaganiami 

służącymi 

zapewnieniu 

dostępności, 

określonymi w art.6 

ustawy. 

Czas na 

realizację 

do końca 

listopada 

2020 r.  

4. 

Analiza budynków jednostek 

należących do Gminy 

Szczytniki pod kątem 

Koordynator 

Oględziny stanu 

budynków pod kątem 

dostępności 

Czas na 

realizację 

do 29 



dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

architektonicznej, 

cyfrowej oraz 

informacyjno-

komunikacyjnej 

wynikającej z art. 6 

ustawy. 

grudnia 

2020 r. 

5. 

Przedstawienie Wójtowi 

kolejności w jakiej powinno 

następować przystosowanie 

budynków gminnych do potrzeb 

osób ze szczególnymi  

potrzebami oraz minimalnych 

rozwiązań poprawiających 

dostępność dla tych osób. 

Koordynator 

Sporządzenie listy 

budynków, które w 

pierwszej kolejności 

zostaną 

przystosowane do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Czas na 

realizację 

do 30 

grudnia 

2020 r. 

6. 

Przestawienie Wójtowi raportu 

dotyczącego poczynionych prac 

w związku z dostosowaniem 

Gminy Szczytniki do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator 

Zarządzenie Nr 

41/2020 Wójta 

Gminy Szczytniki z 

dnia 20 sierpnia 2020 

r. w sprawie 

powołania 

Koordynatora do 

spraw dostępności na 

terenie Gminy 

Szczytniki 

Czas na 

realizację 

do 30 

grudnia 

2020 r. 

7. 

Sporządzenie oraz publikacja na 

stronie internetowej Gminy 

raportu dotyczącego stanu 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

Koordynator 

Realizacja art. 11 

Ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnieniu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Czas na 

realizacje 

do 31 

marca 

2021 r. 

 

Koordynator: Krystian Cierniak 

Numer telefonu: 62-59-71-733 

Adres mailowy: krystian.cierniak@szczytniki.ug.gov.pl 

 

 

            Sporządził:                         Zatwierdził 

Koordynator ds. dostępności      Wójt Gminy Szczytniki 

      Krystian Cierniak           Marek Albrecht 


