
ROK.0050.95.2020

ZARZĄDZENIE NR 95/20

WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz  art. 14 ust.1  i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U.  z
2020 r., poz. 1062 t.j.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuję: 

-  Koordynatora  ds.  dostępności  informacyjno  -  komunikacyjnej  w  osobie  Iwony
Stępień – kierownika Referatu Organizacji i Kadr,

-  Koordynatora ds. dostępności   architektonicznej  w osobie Kamila Madejczyka –
kierownika Referatu Budownictwa i Nieruchomości,

-  Koordynatora  ds.  dostępności  cyfrowej  w  osobie  Błażeja  Ligęzy  –  inspektora
w Referacie Organizacji i Kadr.

2.  Powołani  Koordynatorzy  odpowiadają  za  dostępność  w  Urzędzie  Gminy  Wola
Krzysztoporska. Do ich obowiązków należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych

przez Urząd Gminy Wola Krzysztoporska;

2)  przygotowanie  i  koordynacja  wdrożenia  planu  działania  na  rzecz  poprawy

zapewniania  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami,  zgodnie

z wymaganiami określonymi w art. 6  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej ustawą;

3)  monitorowanie  działalności  Urzędu  Gminy  Wola  Krzysztoporska,  w  zakresie

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)  przygotowywanie  raportów  o  stanie  zapewnienia  dostępności  osobom  ze

szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11  ustawy – pierwszy raport w terminie do

dnia 31 marca 2021 r.;

5)  wsparcie  merytoryczne  kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych  przy

wdrażaniu ustawy.
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§  2.1.  W  celu  usprawnienia  pracy  Koordynatorów  powołuję  zespół  do  spraw
dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  i  informacyjno-komunikacyjnej  w  Urzędzie
Gminy Wola Krzysztoporska, w następującym składzie:

Dominik Ambrozik Sekretarz Gminy – przewodniczący zespołu

Kamil Madejczyk – członek zespołu

Błażej Ligęza – członek zespołu

Iwona Stępień – członek zespołu.

2. W ramach prac zespołu ustalane są :

- ramy czasowe czynności podejmowanych przez koordynatorów, 

- sposób finansowania ich działań,

- planowane działania i sposób ich koordynacji.

§  3.  Zobowiązuje  się  wszystkich  pracowników  Urzędu  Gminy  do  udzielania
niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorów w realizacji ich działań.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


