
 

Plan działania 

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób 

ze szczególnymi potrzebami 

na 2021-2024 r. 
 

LP Zakres działania Realizacja zadania Sposób 

realizacji 

Termin 

realizacji 

1.  

Przygotowanie raportu o 

stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

 

Sporządzenie raportu o dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w odniesieniu dla 

urzędu ,strażnic osp i świetlic 

wiejskich 

 

Koordynator, 

zespól ds. 

dostępności 

oraz  

merytoryczni 

pracownicy 

 

25.02.2021 

2.  

Zatwierdzenie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

Przedłożenie raportu wójtowi  

 

koordynator 

 

26.02.2021 

3.  

Przekazanie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

Przesłanie raportu o stanie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami poprzez 

system sprawozdawczy GUS do 

wojewody 

 

koordynator 

 

25.03.2021 

4.  

Umieszczenie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami do 

widomości publicznej  

 

 

Umieszczenie raportu na stronie 

BIP urzędu. 

 

koordynator 

 

30.03.2021 

5.  

Sporządzenie planu 

działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności osób o ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

Umieszczenie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osób o ze 

szczególnymi potrzebami na 

stronach internetowych 

 

 

koordynator 

 

 

30.03.2021 

6.  

Monitorowanie działań 

kierowników jog w 

sprawie podejmowanych  

działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami  

 

Współpraca z kierownikami jog  

W zakresie poprawy dostępności  

architektonicznej, cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej dla 

osób z szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator 

Wraz z 

zespołem 

 

Na bieżąco 

7.      



Wspieranie osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Podejmowanie możliwych działań 

mających na celu poprawę 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

wraz z 

zespołem 

Praca 

ciągła  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działania 



          na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób o ze szczególnymi potrzebami 

na 2020 r. 

 

Lp Zakres działalności Realizacja 

zadania 

wynikającego 

z art. 6. 

Sposób realizacji Termin 

realizacji 

w 2020r. 

1. Analiza stanu obiektów Gminy 

Kuryłówka pod względem 

dostosowania dla potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z przepisów 

parawan   

Koordynator Dokonanie 

inwentaryzacji 

obiektów i wykonanie 

planu działania, 

podanie danych o 

osobie wyznaczonej na 

koordynatora ds. 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Do  

10 04  

2 Skierowanie pism do 

kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy ( jog 

w sprawie  dokonania analizy 

pod katem dostosowania 

obiektów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

koordynator Uzyskanie informacji 

pisemnych o podjętych 

działaniach w sprawie  

dostosowani obiektów 

dla osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Do 15.10  

3. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

1)architektonicznym, 

2)cyfrowym, 

3) informacyjno-

komunikacyjnym 

koordynator Umieszczenie 

informacjo o 

powołaniu 

koordynatora  na 

stronie BIP Gminy 

Kuryłówka   

Do 15 05 

4. Dokonanie zbiorczej informacji i 

analizy w zakresie dostępności 

obiektów  

Koordynator i 

kierownicy 

jog 

Po uzyskaniu 

informacji od 

kierowników jog 

Do 15 .12 

5. Monitorowanie  działań 

kierowników jog w sprawie 

podejmowanych działań 

zapewniających dostępność 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami dostępności  

Koordynator, 

kierownicy 

jog 

Przesyłanie informacji 

o podejmowanych 

działaniach wraz z 

konieczna analizą\ 

finansową.   

Na 

bieżąco 

 

 


