
Zarządzenie ORG.120.15.2022

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 21.03.2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy

w Baboszewie osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), zarządza się co

następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności Urzędu Gminy w Baboszewie

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszego

Zarządzenia.

§2

Koordynację wdrożenia Planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr ORG.120.15.2022
Wójta Gminy Baboszewo z dnia 21 marca 2022 r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCIOSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMIPOTRZEBAMI NA LATA2020-2023

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 2019 r. poz. 1062 z późno zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.--M4iI_.'~ł_~. -&'I~-Ui_

1. ! Powołanie i podanie do publicznej 1) Wójt Gminy Baboszewo; 1) wydanie Zarządzenia przez Wójta I wykonano

wiadomości danych koordynatora do spraw 2) Administrator systemu Gminy Baboszewo

dostępności informatycznego 2) umieszczenie informacji na BlP i na
stronie internetowej

2. I Zgłoszenie danych Koordynatora do spraw li) Koordynator 1) zgłoszenie na stronie internetowej wykonano

dostępności do Ministerstwa Funduszy i dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl

Polityki Regionalnej
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl

3. I Powołanie Zespołu do spraw dostępności, 1) Wójt Gminy Baboszewo; 1) wydanie Zarządzenia przez Wójta I wykonano
podanie informacji do publicznej wiadomości 2) Administrator systemu Gminy Baboszewo

informatycznego 2) umieszczenie informacji na BlP i na
stronie internetowej

4. I Współpraca z kierownikami i dyrektorami li) Koordynator 1) przekazanie jednostkom na bieżąco,

jednostek organizacyjnych w zakresie 2) Wójt Gminy Baboszewo organizacyjnym Gminy zakresu zadań w zależności od potrzeb

wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami w
jednostkach.

5. ! Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu 1) Koordynator 1) opracowanie planu działania, I wykonano
działania na rzecz poprawy zapewnienia 2) Wójt Gminy Baboszewo przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi

Gminy Baboszewo
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dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami na lata 2020-2023

6. I Organizacja posiedzeń Zespołu do spraw 1) Koordynator 1) organizacja spotkań konsultacyjnych na bieżąco,
zapewnienia dostępności osobom ze 2) przygotowywanie materiałów w zależności od potrzeb
szczególnymi potrzebami koniecznych do realizacji zadań Zespołu

7. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 1) Koordynator 1) podanie na stronie internetowej i realizacja w całym
w zakresie: 2) Administrator systemu stronie BlP informacji adresowych i okresie działania
1) architektonicznym, informatycznego kontaktowych podmiotów wspierających
2) cyfrowym, osoby ze szczególnymi potrzebami
3) informacyjno - komunikacyjnym (Urząd Gminy i jednostki organizacyjne)

2) umieszczanie na stronach
internetowych i BlP informacji mających
na celu pomoc osobom ze szczególnymi
potrzebami
3) przyjmowanie, na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami, zgłoszeń
dotyczących komunikacji z Urzędem czy
daną jednostką organizacyjną w formie
określonej w tym wniosku.
4) dostosowanie strony internetowej
oraz BlP do do wytycznych WCAG 2.1.

8. Dokonanie samooceny pod kątem 1) Koordynator; 1) sporządzenie deklaracji dostępności ze wykonano
dostosowania administrowanego obiektów do 2) Procesor strony internetowej i BlP wskazaniem na wymagania w wymiarze

minimalnych wymagań dotyczących architektonicznym, cyfrowym i
dostępności informacyjno - komunikacyjnych

9. Analiza stanu obiektów Gminy Baboszewo 1) Koordynator 1) analiza dostępności wynikającej z wykonano
. pod względem dostosowania do potrzeb osób 2) Zespół do spraw dostępności Ustawy
ze szczególnymi potrzebami wynikająca z 2) wskazanie obszarów wymagających
przepisów Ustawy natychmiastowych prac
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10. Analiza w zakresie konieczności zapewnienia 1) Koordynator 1) analiza dostępności alternatywnej w wykonano
dostępności alternatywnej w przypadku braku 2) Zespół do spraw dostępności Urzędzie Gminy Baboszewo
możliwości zapewnienia dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami ze względu na
ograniczenia techniczne

11. Zaplanowanie działań mających na celu 1) Koordynator l)sporządzenie harmonogramu na bieżąco, w trakcie
poprawę realizacji zadań w zakresie 2) Zespół do spraw dostępności wdrożenia dostępności realizacji Planu.

dostępności

12. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia 1) Wójt Gminy Baboszewo 1) przygotowanie raportu o stanie do dnia 31.03.2021 r.
dostępności osobom ze szczególnymi 2) Koordynator zapewnienia dostępności (pierwszy raport),

potrzebami 3) Zespół do spraw dostępności 2) zatwierdzenie raportu przez Wójt każdy kolejny co 4 lata
4) Administrator systemu Gminy Baboszewo do 31 marca
informatycznego 3)zamieszczenie raportu na stronie

internetowej oraz BlP Urzędu Gminy i

Baboszewo
I

13. Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie 1) Koordynator 1) przygotowanie uaktualnionej realizacja po istotnej

internetowej oraz na BlP Urzędu Gminy 2) Administrator strony internetowej i BlP deklaracji dostępności modyfikacji strony oraz
Baboszewo do dnia 31 marca

każdego roku

14. Monitorowanie działalności Urzędu Gminy 1) Koordynator 1) prowadzenie spotkań osób realizacja w całym

Baboszewo w zakresie zapewniania odpowiedzialnych za wdrażanie okresie działania

dostępności osobom ze szczególnymi dostępności

potrzebami 2)zbieranie informacji o braku
dostępności oraz analiza wdrażania
zmian w tym zakresie
3) monitorowanie zapewniania dostępu
alternatywnego
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