
                                   Zarządzenie Nr 56/2020 

                           Wójta Gminy Kluczewsko 

                            z dnia  22 września 2020 r. 

 
w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję   Koordynatora do spraw 

dostępności oraz  powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy 

Kluczewsko. 
 

      Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, art. 59 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1062), zarządzam, co następuje: 

 

     § 1. Powołuję w Urzędzie Gminy Kluczewsko Zespół roboczy ds. dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej, zwany dalej 

„Zespołem ” w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności - Pani Staszczyk Teresa 

2) Członek Zespołu – Pani Suliga Jadwiga; 

3) Członek Zespołu - Pani Bakalarz Monika; 

4) Członek Zespołu - Pan Wasela Leszek; 

     § 2.1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

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

przez Urząd Gminy Kluczewsko; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w 

art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.0 zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami; 

3) monitorowanie działań Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami; 

4) sporządzanie, przy współpracy Zespołu, raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja w/w raportu na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko; 

5) przewodniczenie i organizowanie pracy Zespołu. 

2. Do zadań Zespołu należy: 

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

przez Wójta Gminy  Kluczewsko w zakresie dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w 

art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami;                                                                                                           

3) wsparcie Koordynatora ds. dostępności w realizacji zadań. 



     § 3.Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do udzielania 

niezbędnej pomocy i wsparcia Zespołowi w zakresie realizacji zadań. 

     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                  WÓJT  GMINY 

                                                                               /-/ Rafał  Pałka 

 


