Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021.

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1696 z
późn. zm.) przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

1.

Powołanie
Koordynatora wraz z
zespołem ds.
dostępności

Wójt Gminy
Nadarzyn

Przekazanie do
publicznej wiadomości
2.
danych koordynatora
ds. dostępności

3.

Rozpoczęcie audytu
dostępności
architektonicznej,
cyfrowej
i informacyjnokomunikacyjnej

Koordynator ds.
dostępności
Samodzielne
stanowiska ds.
administrowania
siecią

Sposób realizacji

Termin

Zarządzenie Nr 97/2020 29.09.2020 r.
Zamieszczenie informacji
na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej o
wyznaczeniu
koordynatora ds.
dostępności wraz z
30.09.2020 r.
danymi kontaktowymi
Zgłoszenie danych
koordynatora ds.
dostępności na listę
poprzez dedykowany
adres e-mail

Audytor wewnętrzny

Sporządzenie listy
kontrolnej w odniesieniu
Koordynator wraz z do dostępności dla osób 01.12.2020 r.
zespołem ds.
ze szczególnymi
dostępności
potrzebami.

Uzupełnienie przez
Skierowanie pism do
Audytor wewnętrzny
kierowników /
jednostek
dyrektorów jednostek
organizacyjnych Gminy
Jednostki
organizacyjnych i zwrot
4.
Nadarzyn
15.12.2021 r.
organizacyjne
listy kontrolnej w
zawierających listę
Urzędu Gminy
odniesieniu do
kontrolną w odniesieniu
Nadarzyn
dostępności dla osób ze
do dostępności
szczególnymi potrzebami

5.

Wizja lokalna obiektów
należących do Gminy
Nadarzyn i uzyskanie
Audyt pod kątem
informacji ze
dostosowania
Audytor wewnętrzny
wskazaniem na
administrowanych
Koordynator wraz z minimalne wymagania w
obiektów do wymagań
zespołem ds.
wymiarze
dotyczących
dostępności
architektonicznym,
dostępności
cyfrowym,
komunikacyjnym
wynikające z zapisów art.
6 ustawy.

12.2020 –
03.2021 r.

Skierowanie pism do
jednostek
organizacyjnych Gminy Koordynator wraz z
Przesłanie Wójtowi
Nadarzyn o obowiązku
zespołem ds.
Gminy Nadarzyn pism z
wyznaczenia przez
dostępności
wyznaczeniem osoby do
6. kierownika jednostki
kontaktu z
I kw. 2021 r.
osoby do kontaktów w
Jednostki
koordynatorem ds.
sprawach dostępności organizacyjne Gminy dostępności oraz planów
dla osób ze
Nadarzyn
działania.
szczególnymi
potrzebami
Dokonanie diagnozy w
zakresie dostępności
alternatywnej w
przypadku braku
Audytor wewnętrzny
możliwości
7.
zapewnienia
Koordynator wraz z
dostępności dla osób ze
zespołem ds.
szczególnymi
dostępności
potrzebami ze względu
na ograniczenia
techniczne i prawne

8.

Uzyskanie informacji ze
wskazaniem na
wymagania o charakterze
zapewniającym wsparcie
np. pracownika,
wolontariusza lub innej
wyznaczonej osoby
wynikające z zapisów
art. 7 ustawy

03.2021 r.

Uzyskanie danych w
Koordynator wraz z
zakresie realizacji uwag
zespołem ds.
odnoszących się do
dostępności
Uzyskanie danych
stwierdzonych
zbiorczych do raportu
istniejących przeszkód w
Jednostki
dostępności osobom ze
organizacyjne Gminy
szczególnymi potrzebami
Nadarzyn
oraz zaleceń dotyczących

03.2021 r.

usunięcia
nieprawidłowości

9.

Koordynator wraz z Przekazanie raportu do
zespołem ds.
zatwierdzenia przez
dostępności
Wójta Gminy Nadarzyn,
Sporządzenie raportu
następnie podanie do 31.03.2021 r.
dostępności
Jednostki
publicznej wiadomości
organizacyjne Gminy na stronie BIP Urzędu
Nadarzyn
Gminy Nadarzyn

Przystosowanie strony
internetowej i BIP
Urzędu Gminy
Nadarzyn do
10. minimalnych wymagań
w zakresie dostępności
cyfrowej i
informacyjnokomunikacyjnej.

11.

Wdrażanie zaleceń
przeprowadzonego
audytu dostępności
architektonicznej,
cyfrowej i
informacyjnokomunikacyjnej w
Urzędzie Gminy
Nadarzyn

12.

Zapewnienie
dostępności nagrań
obrad Rady Gminy
Nadarzyn osobom ze
szczególnymi
potrzebami

13.

Monitorowanie
działalności Urzędu
Gminy Nadarzyn w
zakresie dostępności
osobom ze
szczególnymi
potrzebami

Samodzielne
stanowiska ds.
administrowania
siecią
Referaty
merytoryczne
Urzędu Gminy
Nadarzyn
Koordynator wraz z
zespołem ds.
dostępności
Referaty
merytoryczne
Urzędu Gminy
Nadarzyn
Samodzielne
stanowiska ds.
administrowania
siecią

Publikacja materiałów na
stronach internetowych,
zapewniających
dostępność cyfrową dla
osób ze szczególnymi
potrzebami.

Cały okres

Wprowadzanie
ustalonych zaleceń
przeprowadzonego
audytu zgodnie ze
stopniem pilności,
dostępnymi środkami
finansowymi

Cały okres

Transkrypcja dźwięku na
tekst z nagrań obrad
Rady Gminy Nadarzyn

Cały okres

Współpraca z komórkami
Koordynator wraz z organizacyjnymi Urzędu
zespołem ds.
Gminy Nadarzyn na
Cały okres
dostępności
rzecz poprawy
dostępności

Monitorowanie
Współpraca z
działalności jednostek
kierownikami /
organizacyjnych w
Koordynator wraz z
dyrektorami jednostek
14. zakresie dostępności
zespołem ds.
organizacyjnych Gminy
osobom ze
dostępności
Nadarzyn na rzecz
szczególnymi
poprawy dostępności
potrzebami

Cały okres

Zapewnienie środków
budżetowych na
realizację zakupów
Koordynator wraz z
umożliwiających
Sporządzenie wniosku do
15.
zespołem ds.
30.09.2021 r.
wdrożenie zaleceń
budżetu na rok 2022 r.
dostępności
wynikających z
przeprowadzonego
audytu dostępności
Wsparcie osób ze
szczególnymi
Koordynator wraz z Bieżąca pomoc osobom
potrzebami w dostępie
16.
zespołem ds.
ze szczególnymi
do usług świadczonych
dostępności
potrzebami
przez Urząd Gminy
Nadarzyn

Koordynator ds. dostępności
(-) Andrzej Zalesiński

Cały okres

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

