PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Goniądzu
Data sporządzenia: grudzień 2020 roku
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności Michał Wasilewski
Na podstawie art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 t. j.) ustala się
plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.

Lp. Zakres działalności
1.
Powołanie
koordynatora do spraw
dostępności i
przekazanie danych
koordynatora do
wiadomości publicznej.

2.

3.

Sposób realizacji
Termin
- Wydanie Zarządzenia
wrzesień 2020 r.
Burmistrza Goniądza w sprawie
wyznaczenia koordynatora do
spraw dostępności w Gminie
Goniądz
- Zamieszczenie informacji na
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Goniądzu
(dalej BIP)
- Zgłoszenie powołania
koordynatora na listę
dedykowaną przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sporządzenie deklaracji Koordynator ds.
- Sporządzenie deklaracji
wrzesień 2020 r.
dostępności i
dostępności,
dostępności na podstawie
przekazanie jej do
Inspektor ds. obsługi samooceny
publicznej wiadomości. Rady Miejskiej i BIP - Zamieszczenie deklaracji na
BIP oraz stronie www.goniadz.pl
Sporządzenie Planu
Koordynator ds.
- Opracowanie planu działania,
grudzień 2020 r.
działania na rzecz
dostępności
przekazanie do zatwierdzenia
poprawy zapewnienia
planu Burmistrzowi Goniądza i
dostępności osobom ze
podanie do publicznej
szczególnymi
wiadomości na stronie BIP
potrzebami
Wykonawca
Burmistrz Goniądza,
Inspektor ds. obsługi
Rady Miejskiej i BIP,
Koordynator ds.
dostępności

Wpieranie osób ze
szczególnymi
potrzebami w zakresie
dostępności:
1) architektonicznej
2) cyfrowej
3) informacyjnokomunikacyjnej

Koordynator ds.
dostępności we
współpracy z
osobami
wskazanymi przez
Burmistrza Goniądza

7.

Monitorowanie
działalności podmiotów
publicznych w zakresie
dostępności osobom ze
szczególnymi
potrzebami

Koordynator ds.
- Współpraca z dyrektorami i
dostępności we
kierownikami jednostek
współpracy z
organizacyjnych Gminy Goniądz
osobami
wskazanymi przez
Burmistrza Goniądza

na bieżąco

8.

Przegląd i aktualizacja
deklaracji dostępności

Koordynator ds.
- Aktualizacja deklaracji na BIP
dostępności,
oraz stronie www.goniadz.pl
Inspektor ds. obsługi
Rady Miejskiej i BIP

na bieżąco

9.

Sporządzenie raportu o Koordynator ds.
stanie zapewnienia
dostępności
dostępności osobom ze
szczególnymi
potrzebami

4.

5.

6.

- Rozpoznanie rynku i przegląd I półrocze 2021 r.
ofert na usługę tłumacza języka
migowego on-line
- Aktualizacja procedur
na bieżąco
wewnętrznych w zakresie
ewakuacji w sytuacjach
zagrożeń
- Wspieranie osób przy
załatwianiu spraw i udzielanie
informacji
Dokonanie analizy pod Koordynator ds.
- Uzyskanie informacji ze
luty 2021 r.
kątem dostosowania
dostępności we
wskazaniem na wymagania w
administrowanych
współpracy z
wymiarze architektonicznym,
obiektów do
osobami
cyfrowym, informacyjnominimalnych wymagań wskazanymi przez komunikacyjnym wynikające z
dotyczących
Burmistrza Goniądza zapisów art. 6 ustawy
dostępności
Zapewnienie dostępu Koordynator ds.
- Wspieranie osób przy
na bieżąco
alternatywnego ze
dostępności we
załatwianiu spraw z
względu na
współpracy z
wykorzystaniem nowoczesnych
ograniczenia
osobami
technologii (kontakt telefoniczny,
techniczne i prawne
wskazanymi przez korespondencyjny, za pomocą
Burmistrza Goniądza środków komunikacji
elektronicznej i języka
migowego)

- Przekazanie raportu do
zatwierdzenia przez Burmistrza
Goniądza, a następnie podanie
jego treści do publicznej
wiadomości na BIP

marzec 2021 r.

