
  

ZARZĄDZENIE Nr 60/2020  

Wójta Gminy Stary Targ  

z dnia 26 października  2020 r. 

 
w    sprawie   planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez Gminę Stary Targ na lata 2020-2021 

Na podstawie art.  30  ust.  1, art. 31,  art.  33  ust.  1, 3   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 14 ust. 2, .3 i 5  ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez Gminę Stary Targ na lata 2020-2021”, stanowiący zał. 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 

„Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 

Gminę Stary Targ na lata 2020-2021” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Stary Targ.  

§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Stary Targ  

   Wiesław Kaźmierski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 60/2020 

Wójta Gminy Stary Targ  

z dnia 15 października 2020 roku 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY  

ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

PRZEZ GMINĘ STARY TARG NA LATA 2020-2021 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący Sposób realizacji Termin 

1. 

Powołanie 

Koordynatorów do 

spraw dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. Sekretarz  

Zarządzenie nr 55/2020 Wójta 

Gminy Stary Targ w sprawie 

powołania Koordynatorów ds. 

dostępności w Urzędzie Gminy w 

Starym Targu. 

Publikacja na stronie internetowej 

i BIP Gminy Stary Targ danych 

Koordynatorów ds. dostępności. IX 2020r. 

2. 

Opracowanie, 

zatwierdzenie i 

przekazanie do 

publicznej wiadomości 

planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. Koordynatorzy 

Podjęcie zarządzenia Wójta 

Gminy w Starym Targu i 

publikacji na stronie BIP-u „Planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami przez 

Gminę Stary Targ na lata 2020-

2021”. 

IX-X 

2020r. 

3. 

Przekazywanie 

mieszkańcom Gminy 

Stary Targ informacji 

na temat wdrażania  

ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami w obiektach 

użyteczności 

publicznej. Koordynatorzy 

Przesłanie pism do jednostek 

organizacyjnych. 

Zamieszczanie informacji na 

stronie internetowej i BIP Gminy 

Stary Targ. 

na 

bieżąco, 

w 

zależności 

od potrzeb 

4. 

Zalecenie dyrektorom 

jednostek  

organizacyjnych Gminy 

Stary Targ wyznaczenia 

osoby/osób 

odpowiedzialnych za 

współpracę z 

koordynatorami ds. 

dostępności i wdrożenia 

realizacji ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o Koordynatorzy 

1. Przesłanie pism do jednostek 

organizacyjnych zalecających 

wyznaczenie osoby/osób 

odpowiedzialnych za 

współpracę z koordynatorem 

ds. dostępności i wdrożenia 

realizacji ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

jednostce. XI. 2020r. 
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zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami w jednostce. 

2. Stworzenie wykazu osób 

odpowiedzialnych w 

jednostkach organizacyjnych za 

współpracę z koordynatorami 

ds. dostępności i wdrożenia 

realizacji ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

jednostce. 

5. 

Przekazanie jednostkom 

organizacyjnym Gminy 

Stary Targ aktualnych 

wytycznych, 

materiałów itp. 

dotyczących wdrażania 

ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. Koordynatorzy 

Przekazywanie informacji za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

na 

bieżąco, 

w 

zależności 

od potrzeb 

6. 

Dostosowanie strony 

internetowej i BIP do 

minimalnych wymagań 

w zakresie dostępności 

cyfrowej i 

informacyjno-

komunikacyjnej. 

Koordynator 

ds. dostępności 

cyfrowej i 

informacyjno-

komunikacyjnej 

Wdrożenie strony internetowej i 

BIP zgodnie z wymogami WCAG 

2.1. 

IX-X 

2020r.  

7. 

Identyfikacja kategorii 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. Koordynatorzy 

Sporządzenie wykazu kategorii 

osób ze szczególnymi potrzebami 

w podziale na: 

 

1. osoby korzystające z usług 

instytucji Gminy Stary Targ; 

2. pracowników instytucji 

Gminy Stary Targ.  

X -XI 

2020r. 

8. 

Przyjmowanie uwag, 

opinii i sugestii od osób 

ze szczególnymi 

potrzebami, a także ich 

opiekunów i rodzin 

dotyczących 

problemów natury 

architektonicznej, 

technicznej, cyfrowej, 

czy też informacyjno-

komunikacyjnej z Koordynatorzy 

1. Umieszczenie na stronie 

internetowej i na BIP 

ogłoszenia informującego o 

możliwości zgłaszania uwag, 

opinii i sugestii przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, a 

także ich opiekunów 

i rodzin dotyczących 

problemów natury 

architektonicznej, technicznej, 

cyfrowej, czy też informacyjno- XI 2020r. 
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jakimi zmagają się oni 

podczas kontaktów z 

placówkami 

użyteczności publicznej 

Gminy Stary Targ. 

komunikacyjnej, z jakimi 

zmagają się oni podczas 

kontaktów z placówkami 

użyteczności publicznej Gminy 

Stary Targ. 

2. Analiza przekazanych uwag 

pod kątem dostosowania ww. 

placówek dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

9. 

Zapewnienie 

dostępności nagrań 

obrad Rady Gminy 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami.  

 

Koordynator 

Biuro Rady 

Transkrypcja dźwięku na tekst z 

nagrania obrad Rady Gminy  XII 2020r. 

10. 

Dokonanie analizy 

stanu obiektów 

użyteczności publicznej 

Gminy Stary Targ pod 

kątem dostosowania ich 

architektury do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. Koordynator 

1. Powołanie przez Wójta Gminy 

Stary Targ zespołu 

zadaniowego ds. oceny 

dostępności architektonicznej 

obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Stary Targ 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Dokonanie przez ww. zespół 

przy ścisłej współpracy osób 

wskazanych przez jednostki 

organizacyjne Gminy analizy 

obecnego stanu obiektów 

użyteczności publicznej Gminy 

Stary Targ pod kątem 

dostosowania ich architektury 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami z 

uwzględnieniem opinii 

przekazanych przez 

mieszkańców, w tym osób 

niepełnosprawnych 

Przedstawienie przez ww. 

zespół koncepcji dostosowania 

obiektów użyteczności 

publicznej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

3. Zatwierdzenie przez Wójta 

Gminy Stary Targ programu 

działania dotyczącego 

przystosowania obiektów 

użyteczności publicznej Gminy 

Stary Targ do wymogów w 

XI-XII 

2020r. 
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zakresie dostępności 

architektonicznej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

11. 

Dokonanie analizy 

dostępności obiektów 

użyteczności publicznej 

będących własnością 

Gminy Stary Targ w 

zakresie dostępności 

cyfrowej i informacyjno 

– komunikacyjnej do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. Koordynator 

1. Powołanie przez Wójta Gminy 

Stary Targ zespołu 

zadaniowego ds. oceny 

dostępności cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Stary Targ 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Dokonanie przez ww. zespół 

przy ścisłej współpracy osób 

wskazanych przez jednostki 

organizacyjne gminy analizy 

obecnego stanu obiektów 

użyteczności publicznej pod 

kątem dostosowania ich w 

zakresie dostępności cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami z 

uwzględnieniem opinii 

przekazanych przez 

mieszkańców, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

3. Przedstawienie przez ww. 

zespół koncepcji cyfrowego i 

informacyjno-

komunikacyjnego dostosowania 

obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Stary Targ 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

4. Zatwierdzenie przez Wójta 

Gminy Stary Targ programu 

działania dotyczącego 

przystosowania obiektów 

użyteczności publicznej do 

wymogów w zakresie 

dostępności cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

XI-XII 

2020r. 

12. 

Dokonanie przeglądu 

procedur, regulaminów 

itp. obowiązujących w 

Gminie Stary Targ i w 

Koordynator 

Pracownicy 

1. Dokonanie przez pracowników 

merytorycznych przeglądu 

procedur dotyczących w 

szczególności: 

XII 

2020r.- 

X 2021r. 
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jednostkach 

organizacyjnych pod 

kątem dostosowania ich 

do zasady zapewniania 

dostępności, zgodnie z 

art. 6 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

 zlecania lub powierzania 

zadań publicznych; 

 udzielania zamówień 

publicznych, pod kątem 

dostosowania ich do zasady 

zapewnienia dostępności 

zgodnie z art. 6 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Dostosowanie ww. procedur do 

zasady zapewnienia 

dostępności, zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

13. 

Dokonanie diagnozy w 

zakresie dostępności 

alternatywnej w 

budynkach będących 

siedzibą Urzędu Gminy 

w Starym Targu. Koordynatorzy 

1. Opracowanie dokumentu 

opisującego wykorzystanie 

alternatywnej dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Umieszczenie na stronie 

internetowej i stronie BIP-u 

Gminy Stary Targ  

X-XI 

2020r. 

14. 

Sporządzenie Raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami, zgodnie z 

art. 11 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. Koordynatorzy 

1. Dokonanie analizy dotychczas 

podjętych działań w zakresie 

realizacji ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

2. Opracowanie projektu Raportu 

o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

zgodnie z formularzem 

opracowanym przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego i przekazanie go 

do Wójta Gminy Stary Targ. 

3. Przyjęcie ww. Raportu przez 

Wójta Gminy Stary Targ  i 

przekazanie go do Wojewody 

Pomorskiego. 

4. Zamieszczenie ww. Raportu na 

stronie internetowej oraz na 

stronie BIP-u Gminy Stary 

Targ 

 

II - 

III. 2021r. 
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15. 

Realizacja przyjętych 

programów działania 

dotyczących 

przystosowania 

obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Stary 

Targ do wymogów w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, 

cyfrowej i 

informacyjno-

komunikacyjnej dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. Koordynatorzy 

1. Zapoznanie pracowników 

obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Stary Targ z 

przyjętymi programami 

działania dotyczącymi 

przystosowania obiektów 

instytucji gminnych do 

wymogów w zakresie 

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

2. Wdrażanie działań przyjętych 

w programach działania 

dotyczących przystosowania 

obiektów użyteczności 

publicznej będących własnością 

Gminy Stary Targ do 

wymogów w zakresie 

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

3. Monitorowanie przez 

koordynatora ds. dostępności 

realizacji przyjętych 

programów działania. 

XII 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2021r. 

 

 

 

na bieżąco 

16. 

Kampania 

informacyjna. Koordynatorzy 

Przygotowanie kampanii 

informacyjnej na temat 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

na 

bieżąco, 

przez cały 

okres 

 

 

 


