
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 - 2024

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępnościosobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r.póz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

LP Obszar działania Zadania realizowane
w ramach obszaru

działania

Odpowiedzialny
za realizację

Termin
realizacji

Uwagi

l. Przegląd i aktualizacja
deklaracji dostępności

Aktualizowanie na
stronie urzędu

wiadomości odnośnie
dostępności

architektonicznej i
informacyjno -

komunikacyjnej oraz
cyfrowej

Koordynatorzy 2022-
2024

2. Prowadzenie działań 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

Dostępność
architektoniczna
i informacyjno -

komunikacyjna oraz
cyfrowa

Koordynatorzy 2022-
2024

3. Szkolenie pracowników
w zakresie wsparcia osób ze
szczególnymi potrzebami w

dostępnie do usług
świadczonych przez urząd

usług

Obszar szkoleń
obejmuje dostępność
usług świadczonych

przez urząd

Koordynatorzy /
Osobowy

wykwalifikowane

2022-
2024

4. Realizacja wniosków i skarg w
sprawach zapewnienia

dostępności

Dostępność
architektoniczna
i informacyjno -

komunikacyjna oraz
cyfrowa

Koordynatorzy 2022-
2024

5. Przyjmowanie uwag, opinii
i sugestii od osób ze

szczególnymi potrzebami
a także ich opiekunów
i rodzin dotyczących
problemów natury
architektonicznej,

Umieszczenie na
stronach

internetowych
ogłoszenia

informującego o
możliwości zgłaszania
uwag, opinii i sugestii

l.Koordynatorzy
2.Informatycy

3.Szefowie
gminnych
jednostek

organizacyjnych

2022-
2024



technicznej, cyfrowej, czy też
informacyjno-komunikacyjnej

z jakimi zmagają się oni
podczas kontaktów

z placówkami Gminy
Kluczbork

przez osoby ze
szczególnymi

potrzebami a także ich
opiekunów i rodzin

dotyczących
problemów natury
architektonicznej,

technicznej, cyfrowej,
czy też informacyjno-

komunikacyjnej z
jakimi zmagają się oni
podczas kontaktów z
placówkami Gminy

Kluczbork

6.

l. Udział w konkursie na
dofinansowanie działań
2. Wystąpienie o dotacje do
jednostek finansujących
zapewnienie dostępności
3.Wykonanie prac
remontowo budowlanych
zapewniającej dostosowanie
obiektu

l.Sporządzenie
dokumentacji
projektowo-
wykonawczej

2. Pozyskanie funduszy
3. Ogłoszenie
przetargu na

wykonanie zakresu
robót

4. Realizacja i
rozliczenie zadania

l. Koordynatorzy
2. Główny

specjalista ds.
pozyskiwania

funduszy
3.Główny

specjalista ds.
zamówień
publicznych
4-Szefowie
gminnych
jednostek

organizacyjnych

2022-
2024

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar


