
ZARZĄDZENIE NR 0050/ 642 /2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021". 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 t.j.) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Koordynację wdrożenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021”, o którym mowa w § 1, powierza się Koordynatorowi ds. 
dostępności. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050/ 642 /2020 

Burmistrza Miasta Świebodzice 

z dnia 27 października 2020 r. 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020-2021 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 1062 t.j.) ustala się plan działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

L.p. Zakres działalności Realizujący 
zadania 
wynikające z art. 
6 w/w ustawy 

Sposób realizacji Czas 
realizacji 

1 Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych koordynatora 
ds. dostępności 

Koordynator 
przekazuje do: 
-Administrator 
Systemów 
Informatycznych 
-Wydział OA 

- Zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach (BIP) 

Październik  
2020 

2 Sporządzenie Planu działania na 
rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 
2020 

Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy 

- Opracowanie Planu 
działania i przekazanie do 
zatwierdzenia przez 
Burmistrza Miasta 
Świebodzice 

Październik  
2020 

3 Skierowanie do jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Świebodzice pisma polecającego do  
powołania osób odpowiedzialnych 
za wdrażanie ustawy o dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami oraz opracowanie przez 
nich planów działań poprawy 
dostępności w poszczególnych 
obiektach 

- Koordynator  i 
Zespół do spraw 
współpracy oraz  
- Kierownicy 
jednostek 

- Przesłanie pism do 
wszystkich jednostek 
organizacyjnych w Gminie 
Świebodzice,  
- Zwrotne przekazanie 
Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice informacji o 
osobach wyznaczonych do 
spraw dostępności oraz 
przedstawienie planów 
działania w jednostce 

Listopad 
2020 

4 Analiza stanu obiektów Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach przy 
ul. Rynek 1 oraz Żeromskiego 27 i 
Świdnicka 7b pod względem 
dostosowania do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 
przedmiotowej ustawy 

- Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy oraz  
- Kierownicy 
Wydziałów UM 
w/m 

- Przegląd stanu 
dostosowania obiektów 
względem osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno-
komunikacyjnym, 
- oszacowanie kosztów prac 
niezbędnych do wykonania 
przez kom. org. UM w/m 

Listopad  
2020 

5 Wystosowanie pism w temacie 
przedmiotu  do organizacji 
pozarządowych w mieście 
Świebodzice działających w sferze  
osób niepełnosprawnych oraz ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy 

- Wystosowanie pism do 
organizacji, 
- Uzyskanie informacji 
zwrotnej 

Listopad 
2020 
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6 Analiza przesłanych przez 
organizacje pozarządowe sugestii  

Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy 

- Wystosowanie pism do 
komórek organizacyjnych 
UM, w których 
zidentyfikowano 
konieczność 
przeprowadzenia prac, 
- Opracowanie 
harmonogramu 
przeprowadzenia 
niezbędnych prac z 
uwzględnieniem możliwości 
finansowych 

Listopad/  
Grudzień 
2020 

7 Wdrożenie rozwiązań 
architektonicznych, cyfrowych i 
informacyjni-komunikacyjnych w 
budynkach Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach 

- Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy oraz 
kom. org. UM w 
Świebodzicach 

- Wdrożenie niezbędnych 
minimalnych rozwiązań, 
- Bieżąca analiza i 
informacja o 
nieprzewidzianych 
problemach przy wdrażaniu 
rozwiązań, 
- Uzyskiwanie informacji o 
zakończonym wdrożeniu 

Grudzień 
2020/Luty 
2021 

8 Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu 

- Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy oraz 
- Kierownicy 
Wydziałów UM 
W/m 

- Uzyskanie danych w 
zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych 
wad 

Styczeń 
2021 

9 Przygotowanie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
Urzędzie Miejskim w 
Świebodzicach 

- Koordynator i 
Zespół do spraw 
współpracy 

- Przygotowanie raportu o 
stanie zapewnienia 
dostępności przez UM 
Świebodzice 

Marzec 
2021 

Data sporządzenia: 21 październik 2020 r. 
Sporządziła: Angelika Kirklo-Rubaniec 
Podpis: 
Koordynator: Pani Angelika Kirklo-Rubaniec: …............................ 
Zastępca koordynatora: Pani Grażyna Sikorska: …............................... 
Członek: Pani Marta Nowak:....................................       

         Zatwierdził:     
        Burmistrz Miasta Świebodzice  
 przy Kontrasygnacie Skarbnika Miasta Świebodzice
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), każdy organ administracji publicznej, w

tym organ administracji samorządowej wprowadza Plan działania, który obejmuje w szczególności

analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowanie

działań w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności.

Jednocześnie mając na względzie art. 5 powyższej ustawy organ władzy publicznej

publikuje na swojej stronie podmiotowej swiebodzice.pl Biuletynu Informacji Publicznej niniejszy

Plan działania.
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