Zarządzenie nr 44/ 2022
Wójta Gminy Suchy Las
z

dnia 28 lutego

2022

r.

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym
dnia
(Dz. U. z 2021
poz. 1372,1834 ) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 2 i ust 3 ustawy
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje:
19

r.

z

r.

Wprowadza

s.

się „Plan działania na rzecz poprawy

zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami”

$2.

Koordynację wdrożenia dokumentu, o którym mowa w
Koordynatorowi do spraw dostępności.

$

1,

powierza się

83.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

r
ee

Załącznik do zarządzenia nr. 44/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 28.02.2022

r.

—
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na

podstawie art.

14 w związku

o zapewnieniu dostępności osobom
r.
1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy

art. 6 ustawy z dnia

19 lipca

2019

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp

Zakres działalności

Zapewnienie dostępu
alternatywnego oraz
wspieranie osób ze

ea

Realizujący zadania
wynikające z art. 6
ustawy

Sposób realizacji

i

zespół
zadaniowy ds, dostępności
Koordynator

s

Zapewnienie osobie ze
szczególnymi potrzebami
wsparcia innej osoby lub
zapewnienie wsparciy!

(CEE AE

:

OLyTAA

potrzebami

Termin

Realizacja w
całym okresie
działania.

wykorzystania technologii
w zapewnieniu kontaktu
telefonicznego,
korespondencyjnego lub za
pomocą środków

komunikacji elektronicznej.
Działania mające na celu
ułatwienie dostępu
architektonicznego,
cyfrowego oraz
informacyjnokomunikacyjnego.

2

Obsługa osób
słabosłyszących

Koordynator i zespół
zadaniowy ds. dostępności

3

Zapewnienie dostępności
nagrań obrad Rady
Gminy osobom ze
szczególnymi
potrzebami

Koordynator
dostępności

[Określenie możliwości
pozyskania środków

zespół ds.
dostępności we
współpracy z wydziałami
referatami Urzędu Gminy

|

4

zewnętrznych na
realizację zadań z

zakresu poprawy

i

zespół ds.

Instalacja urządzeń
technicznych do obsługi
osób słabosłyszących

Od 2021 r,
realizacja w
całym okresie
działania.

Przygotowanie napisów do
filmów oraz transkrypcji z
nagrań z podziałem na
mówców obrad sesji Rady

Od 2021 r;
realizacja w
całym okresie
działania

Gminy

Koordynator

i

i

Ustalanie możliwości
pozyskiwania środków
zewnętrznych

Realizacja w
całym okresie
działania.

dostępności dla osób ze
szczególnymi
potrzebami

—
5

Szkolenia z zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi

6.

Koordynator
dostępności

i

zespół ds.

AC

Pracownicy Urzędu
Gminy

Monitorowanie
działalności podmiotów

Koordynator i zespół
zadaniowy ds. dostępności

publicznych w zakresie
zapewnienia dostępności
osobom
szczególnymi
potrzebami

:

Udział w szkoleniach,
warsztatach itp. z zakresu

tematyki dostępności

Realizacja w
całym okresie
działania.

Przesyłanie możliwymi
środkami niezbędnych
informacji

Realizacja w
całym okresie
działania.

ze

Opracował:

Koordynator ds. dostępności

Zatwierdził:

Wójt Gminy Suchy Las

