
Zarządzenie nr 125/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 30.09.2020r.

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol

Napodstawie art. 33 ust. l i 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2020r.,

póz. 713) w związku z art. 14 ust. l ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom

ze szczególnymipotrzebami (t.j. Dz.U.2020 póz. 1062 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
w składzie:

l. Przewodniczący Zespołu i koordynator ds. dostępności - Artur Wieczorek;

2. Członek zespołu - Monika Franiasz;
3. Członek zespołu - Magdalena Szkutnik;
4. Członek zespołu - Sławomir Woźniak.

§ 2

l. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu roboczego należy w szczególności:

l) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol;

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzeczpoprawy zapewnienia

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi

wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymipotrzebami;
3) Monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej

obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia

dostępności osobom ze szczególnymipotrzebami;
4) Wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych

wymagań obiektów w zakresiezapewnienia ich dostępności;

5) Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymipotrzebami;
6) Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol bieżących informacji

o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań;
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol do udzielania

niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa

w ust. l.

§3

Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. l, podlega Burmistrzowi

Miasta i Gminy Koniecpol.



§4

Wyznaczenieobowiązuje od dnia 30.09.2020 roku i wygasazdniem jego cofnięcia lub ustaniastosunku

pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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Ryszard Suliga


