
PLAN DZIAŁANIA  

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA  

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023 

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) 

przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. 

 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1.  Wpieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności: 

1) architektonicznej 

2) cyfrowej 

3) informacyjno-komunikacyjnej 

 

Koordynator  Działania 

podejmowane na 

rzecz wspierania 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

realizowane zgodnie 

z potrzebami 

bieżącymi  

Cały okres 

2.  Prowadzenie działań 

zmierzających do  

poprawy stanu dostępność  

architektonicznej i cyfrowej 

Koordynator - Wykonywanie prac 

remontowo-

budowlanych i  

przeróbek 

architektonicznych 

oraz oznaczanie  

budynku i zakup 

urządzeń 

zapewniających  

dostępność - 

Wykonanie strony 

internetowej w pełni 

dostępnej i 

zapewnienie pełnej 

dostępności  

cyfrowej 

Cały okres 



3.  Dokonanie analizy wyników 

audytu architektonicznego pod 

względem dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator i 

jednostki 

organizacyjne 

Aktualizacja 

dokumentu – 

Deklaracji  

Dostępności 

do 30.06.2022r. 

4.  Analiza wyników audytu 

dostępności cyfrowej oraz 

informacyjno-komunikacyjnej dla 

osób ze specjalnymi potrzebami 

Koordynator i 

jednostki 

organizacyjne 

Aktualizacja 

dokumentu – 

Deklaracji  

Dostępności 

do 30.06.2022r. 

5.  Monitorowanie działalności 

podmiotów publicznych w 

zakresie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator Współpraca z 

kierownikami 

jednostek 

organizacyjnych  

Cały okres 

6.  Uzyskanie danych zbiorczych  

do raportu o stanie dostępności 

Jednostki 

organizacyjne 

Gminy Ostróda 

Uzyskanie danych w 

zakresie realizacji 

uwag odnoszących 

się do stwierdzonych 

istniejących 

przeszkód w 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami i zaleceń 

dotyczących 

usunięcia tych wad 

28.02.2023r. 

7.  Sporządzenie Planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 

2024-2025 

Koordynator Opracowanie planu 

działania, 

przekazanie do 

zatwierdzenia przez 

Wójta Gminy 

 Ostróda 

i podanie do 

publicznej 

wiadomości  

na stronie BIP 

Urzędu. 

30.12.2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda 

Bogusław Fijas 
 

Ostróda, dn. 31.03.2022 r. 
Opracował: 

 

Pełniący obowiązki w zastępstwie 

Koordynatora ds. dostępności 


