
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1969 z późn.zm.), zarządzam co następuję: 

§ 1.  Powołuję Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej 
w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności - Pan Michał Bąkowski 

2. Z-ca przewodniczącego - Pani Izabela Kucharska 

3. Członek Zespołu - Pani Anna Błaszczyk 

4. Członek Zespołu - Pani Joanna Dzieniarz 

§ 2.  Do zadań Koordynatora należy w szczegolności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy 
Dąbrowa Zielona; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 

4) prowadzenie dzialań na rzecz promocji dostępności. 

§ 3.  Koordynator wraz z zespołem: 

1) sporządza raport o stanie dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz publikuje go na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dabrowa Zielona. 

2) przygotowuje sprawozdania z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie dzialaności Urzędu. 

§ 4.  Zobowiązuję się pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona do udzielenia niezbędnej pomocy 
i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań. Ponadto zobowiązuję się kierowników komórek 
organizacyjnych Urzędu do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności, a nadzór nad jego działalnością 
Sekretarz Gminy Dąbrowa Zielona. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Maria Włodarczyk 
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