
ZARZĄDZENIE NR 0050 /620/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ), art. 14 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami ( D. U. z 2019 r. poz. 848 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.   Wyznacza się Panią Grażynę Sikorską - do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw 
dostępności zwanego dalej "Koordynatorem". 

§ 2.  Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Urzędzie 

Miejskim w Świebodzicach; 
2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Świebodzicach i miejskie 
jednostki organizacyjne; 

3) monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Świebodzicach i miejskich jednostek 
organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
§ 3.  Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do udzielenia niezbędnej pomocy 

i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w  § 2. 
§ 4.  Powołuje się Zespół do spraw współpracy, w skład którego wchodzą: 

1) Pani Marta Nowak - Członek Zespołu; 
2) Pani Angelika Kirklo-Rubaniec - Członek Zespołu. 

§ 5.  Koordynator wraz z Zespołem:  
1) sporządza raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który 

publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) przygotowuje sprawozdania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie działalności Urzędu. 
§ 6.  Koordynator może zaprosić do współpracy w zależności od zakresu merytorycznego sprawy: 

1) pracowników innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Świebodzicach; 
2) specjalistów z innych dziedzin właściwych dla rozpatrywanej sprawy. 

§ 7.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 
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§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami cytowanymi na wstępie zarządzenia każdy organ administracji publicznej,
w tym organ administracji samorządowej wyznacza, co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję
koordynatora do spraw dostępności.

Koordynatora do spraw dostępności organ ma obowiązek wyznaczyć w terminie do dnia
30 września 2020 r.
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