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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2020 – 

2021 

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 1062, z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, osobom ze szczególnymi potrzebami  

I Częśd:  

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 

– 2021 (dla dotychczasowych 4 lokalizacji Urzędu Miasta i Gminy Wiślica)  

L.p.  Planowane działania  Sposób realizacji  Osoba / Komórka 
organizacyjna  

odpowiedzialna za 

realizację  

Przewidywany termin 

realizacji  

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Sporządzenie planu działania 

na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze  

szczególnymi potrzebami na 

lata 2020 – 2021.  

Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.  

 

Koordynator ds. 

dostępności  

30.11.2020 r.  
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2.  Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami  

w zakresie dostępności: 

cyfrowej, informacyjno – 

komunikacyjnej oraz 

architektonicznej. 

Zapewnienie aktualności informacji 

zawartych na stronie podmiotowej BIP 

Urzędu Miasta i Gminy Wiślica,: 

Deklaracja dostępności, w tym danych 

kontaktowych Koordynatora ds. 

dostępności. 

Koordynator ds. 

dostępności w 

porozumieniu z 

Redaktorem strony 

BIP Urzędu Miasta i 

Gminy Wiślica 

Aktualizacja w razie 

potrzeby - w całym 

okresie działania. 

4.  Analiza stanu zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

w zakresie dostępności 

cyfrowej.  

Przeprowadzenie szczegółowego 

monitoringu pod kątem zgodności 

prowadzonych przez Urząd Miasta i 

Gminy Wiślica strony podmiotowej BIP  

z wymaganiami określonymi w ustawie  

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. 

U. z 2019 poz. 848).  

Koordynator ds. 

dostępności 

31.01.2021 r.  

5.  Analiza stanu zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

w zakresie dostępności 

Przeprowadzenie szczegółowego 

monitoringu siedzib Urzędu Miasta  

i Gminy Wiślica (4 lokalizacje) pod kątem 

dostępności architektonicznej, o której 

Koordynator ds. 

dostępności 

31.03.2021 r.  
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architektonicznej.  mowa w z art. 6 pkt 1 ustawy o 

dostępności.  

6. Wdrożenie działao mających 

na celu zapewnienie 

dostępności cyfrowej oraz 

informacyjno-komunikacyjnej 

Urzędu Miasta  

i Gminy Wiślica oraz 

ewentualne zapewnienie 

dostępu alternatywnego.  

Opracowanie wytycznych dla 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

Wiślica w zakresie zapewnienia 

dostępności cyfrowej oraz 

komunikacyjno-informacyjnej w 

prowadzonych działaniach związanych 

m.in. z informacją, przygotowaniem 

dokumentów/informacji cyfrowej.  

W przypadku, gdy ze względów 

technicznych lub prawnych zapewnienie 

dostępności nie będzie możliwe, 

sformułowany będzie dostęp 

alternatywny.  

Koordynator ds. 

dostępności 

31.03.2021 r.  

7. Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

Przedłożenie do zatwierdzenia raportu 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica, 

publikacja raportu na stronie 

podmiotowej BIP, przekazanie raportu 

Koordynator ds. 

dostępności  

31.03.2021 r.  
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właściwemu miejscowo wojewodzie.  

8.  Opracowanie analizy stanu 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

Zebranie wniosków oraz przedłożenie 

ich Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica 

do dalszych decyzji.  

Koordynator ds. 

dostępności  

30.04.2021 r.  

9. Monitorowanie działalności w 

zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami.  

Uwzględnianie potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami w prowadzonej 

i planowanej działalności Urzędu Miasta i 

Gminy Wiślica oraz podejmowanie 

działao mających na celu usuwanie 

barier, a także zapobieganie ich 

powstawaniu. Opracowywanie 

rekomendacji w zakresie poprawy 

dostępności architektonicznej, cyfrowej 

oraz informacyjno-komunikacyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.  

Koordynator ds. 

dostępności  

Realizacja w całym 

okresie działania.   
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10. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami  

w dostępie do usług 

świadczonych przez Urząd 

Miasta i Gminy Wiślica.  

Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie 

dostępności. Wdrażanie zaleceo ministra 

właściwego do spraw rozwoju, 

wynikających z monitorowania 

zapewnienia dostępności.  

Burmistrz Miasta  

i Gminy Wiślica  

Realizacja w całym 

okresie działania.   

11. Sporządzenie planu działania 

na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2021 – 

2022.   

Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia przez 

Burmistrza Miasta  

i Gminy Wiślica.  

 

Koordynator ds. 

dostępności  

30.11.2021 r.  

 

 
 

 

 

 


