
ZARZ<\OZENIE NR 83/2020 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 


2 dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyj~cia Planu dzialania DB rzecz poprawy zapewoiania dost~pnosci osobom 
ze szczegolnymi potrzebarui na Jata 2020- 2021. 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorL<!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 usl 2 pkt 2, us\. ] i 5 ustawy z doia 19 li pca 2019 r. 
o zapewnianiu dostypnosci osobom ze szczego lnymi potrzebami (Oz. U. z 2020 r. poz. 1062) 
zarz",dza sit(, co nast~puje ; 

§ 1. Przyjmuje silt Plan dzialania na rzecz poprawy zapewmania dostftpnosci osobom 
ze szczeg61nyrni potrzebami na Jata 2020 . 202 1, sianowi<!cy zatllcznik nr I do uiniejszego 
zarz<)dzeni a. 

§ 2. Koordynacj« wdrozenia pJanu, 0 kt6rym mowa w § I powierza sit; Koordynatorowi do Sprow 
Dosl~pnosci . 

§ 3. Wykonanie za~dzenia powierza s iIY Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w :zyde z dniem podjltcia. 

s,m.onu f .. 



- - -
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Zafqcznik nr , 
do Zarzqdurtia Nr 8 JI] 010 
W6jla Gminy NOlVe Mias/o 
! dnia 28 grudnio 2020 r. 

PLAN DZIALANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA Dosn;PNOSCI 

OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAM[ 


NA LATA 2020 - 2021 


Na podstawie art . 14 pkl 5 w zwi4Zku z art . 6 ustav.ry z dnia 19 Jipca 20 19 r. 0 zapewTIlaniu 
dost~pnosci osobom ze szczeg61nymi potrzebami (Dz. U. z 2019 J. poz. 1696 z pain. zm.) ustala si~ 
pJan dzialania na rzecz paprawy zapewniania dosL~pnoSc i osobom ze szczeg61nymi pot.rzebami : 

ReaJizuj ~c y 

zadania Termin
Lp. Zakres dzialalnosci Sposob reali zacj i 

wynikajijce z art . real izacj i 
6 ustav.')' 

Powolanie i podanie do 
Zamieszczenie informacj i na 

publicznej wiadomosci 
stronie Biuletynu Infonnacji 

danych kontaktowych osoby W6j t Gminy Wrzesien 
Publicznej : l. Nowe Miasto wyznaczonej do pelnienia 2020 f.
hnps:l/www.bipnowemiasto.pll 

funkcji koordynatora do 
spraw dostcrpnosci Urz~u 

-. - " 

Opracowanie Planu dzialania, 
Sporz~dzenie planu dzialania 

Przekazanie do zatwierdzenia 
na rzecz poprawy 

W6jlowi Gminy Nowe Miasto 
zapewniania dost~pnosci Grudzi en 

Koordynator
osobom ze szczegolnymi 2020 r. 

Publikacj a Planu dzialania na 
potrzebami na lata 2020

stronie podmiotowej SIP
202 1 

Urz~dll 

Publikacja w BIP Urz~du 
danych adresowych i 
kontaklowych podmiotow 
wspieraj~cych osoby ze 

Wspieranie os6b ze 
szczegolnymi potrzebami , 

szczc:g6lnymi potrzebami 
wynikaj'lcymi z zapis6w art. 6 realizacja do dostypnosci w zakresie: Koord ynator 
uSlawy (np. dostosowanie wcatymAdmi nistrator 

3. strony intemetowej do okresie - architektonicznym Systemu 
standardu WCAG 2.1 . dzialania

- cyfrowyrn Informat ycznego 
zapev.71ienie in..fonnacji koordynatora- informacyjno
w zakresie rozk ladu 

komunikacyjnym I	pamieszczen w budynku. 
wykorzystanie zdalnego 
dOSl'rPU online do uslugi 
tlumaczaj~zyka mi gowego) 

http:ustav.ry


______ 

,- ------

Analiza stanu obiek tow 
Urz~du Gminy Nowe Miaslo 
pod wzglydem dostosowania 

4. do porneb os6b ze 
szczeg61nyrni potrzcbami 
wynikaj<lcymi z przepis6w 
ustawy 

Dokonanie samooceny pod 
k<ltem sposob6w 
dostosowania 

5. admi.nistrowanego obiektu 
Urz<;du Gminy Nowe Miaslo 
do minimalnych wymagail 
dotycz'lcych doslypnoSci 

Analiza w zakresie 
zapewnienia dost~pnosci 
alternatywnej w Urz~dzje 
Gminy Nowe Miasto w 
przypadku braku moZliwosci 

6. 
zapewnien ia dost~pnosci 
osobom ze szczeg61nymi 
potrzebami , ze wzgl~du na 
ograniczenia techniczne i 
prawne 

Monitorowanie dzialalnosci 
Urztydu, 0 ktorej mowa w 
art . 14 usC I ustawy w 

7. 
zakresie zapewnienia 
dost~pnosc i osobom ze 
szczeg61nymi potrzebami 

___J 


Koordynator 
Administrator 
Systemu 
Infonnatycznego 

Koordynator 

KoordynaLor 

Koord ynato r 
Adm;nistrato r 
Syslemu 
Informatycznego 

przegl<)d stanu dostosowania 
obiektu w aspekcie dost~pnosci 
osobom ze szczegolnymi 
polrzebami w zakresie 
architekto,ucznym, cyfrowym i 
infonnacyjno·komunikacyjnym 

Aktual izacja deklaracj i 
dostc;pnoSci ze wskazaniem na 
wymagania w zakresie 
dosttrpnosci architektonicznej , 
cyfrowej i informacyjno
komunikacyjnej, wynikajClce z 
art. 6 USt3wy 

Podanie do publicwej 
wiadomosci fla sLronie BIP 
Urztydu infonnacji wynikaj'lcej 
z art. 7 ustawy ze wskazaniern 
dostypu alternatywnego Cnp. 
zapewnienie osobie ze 
szczeg61nymi potrzebami 
wsparcia innej osoby lub 
zapevmienie wsparcla 
technicznego, z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii - zapewnienie 
kontaktu lelefonicznego, 
korespondencyjnego, za 
pomoq srodk6w komunikacj i 
elektronicznej 

Przesyfanie mozliwymi 
srodkami niezbydnych 
infonnacji w zakresie potrzeb 
osob ze szczegoln)mi 
pOlrzebarni , 

Podejrnowanie dzialan 
maj'lcych na ce lu usuwanie 
barier i zapobieganie ich 
powstawaniu, 

Prowadzenie bezposrednich 
spotkan w sied.zibie z udzialem 
specjaiistow ds. infonnatyk i, 
I~cznosc i, ekspertow bra.n.zy 
budowlanej, sanilamej itp. 
j opracoW)'\'I2nie rekomendacjj 
w zakresie poprawy 
dost~pnosci 

Styczen 
2021 r. 

Styczen 
202 1 r. 

Styczen 
2021 r. 

realizacja 
w caiym 
okresie 
dzialania 
koordynatora 

http:bra.n.zy


8. 

9. 

10. 

--"--- - -

Uzyskanie danych 
zbiorczych do raponu 

Spo~dzenie Raportu 0 

stanie zapewniania 
dosttrpnosc i osobom ze 
szczegolnymi potrzebami, 
zgodn ie z art. 11 ustawy 

Opracowanie plallu dzialania 
na rzecz zapewmanta 
dostcypnosci osobom ze 
szczegolnymi potrzebarni na 
lata 2022 - 2025 

Koordynator 

Koord ynator 
Administrator 
Systemu 
Infonnatycznego 

Koordynator 

Uzyskanie danych 0 stanie 
zapewnienia dostfYpnosci 
osobolU ze szczegolnymi 
potrzebami , z uwzgl trdnieniem 
uwag odnosz<}cych sit; do 
stw ie rdzo nych istniej<tcych 
przeszk6d w dostcrpnosci oraz 
zalecen dotycZ<tcych usunitrcia 
nieprawidlowosci 

Przekazanie sporutdzonego 
Raportu do zatwierdzenia 
Wojlowi G miny Nowe Miasto 

Publikacja Raportu na sl ronie 
podmiotowej BIP Urztrd u 
Gmin y Nowe tvliasto 

Anali za raportu , 
obowi~uj'lcych przepis6w 
prawnych oraz opracQwania 
dOL anaJizy stanu budynk6w 
gminnych pod wzgl~dem 
mozliwosci zapewnien ia 
dostftpnosci dla os6b ze 
szczegolnymi po(rzebami, a 
true analiza zg)oszen 
wpl)'VYaj<}cych od os6b ze 
szczeg61nymi potrt;ebami . 

Marzec 
2021 r. 

Marzec 
2021 r. 

Paidziemik 
202 1 r. 

Opracowanie planu dziafania 
na lata 2022  2025. 
Przedlozenie go do 
zatwierdzenia W6jtowi Gminy 
Nowe Miasto. 

Opracowal: Zatwierdzit : 

Koordynator ds. dost~pnosc i 
wKatarzyna Maksiewicz 


