
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1969, z późn. zm.) ustala 

się plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Skierowanie pism do 
jednostek organizacyjnych 

Gminy Belsk Duży 

polecających powołanie 
koordynatorów ds. 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

oraz opracowanie planów 
działania koordynatorów 

Koordynator +  zespół: 
1. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 

Zespołu Obsługi 
Placówek 

Oświatowych 

2. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

3. Członek zespołu ze 
strony Gminnego 

Ośrodka Rekreacji w 

Belsku Dużym 
4. Członek zespołu ze 

strony Zakładu 

Gospodarki 

Komunalnej w 
Belsku Dużym 

5. Członek Zespołu ze 

strony Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w Belsku Dużym 

6. Członek Zespołu ze 
strony SP ZOZ 

Belmed w Belsku 

Dużym 

Przesłanie pism do 
wszystkich jednostek 

organizacyjnych 

Gminy Belsk Duży 
oraz przekazanie 

wójtowi informacji 

potwierdzających 

wyznaczenie osób 
pełniących funkcje 

koordynatora  oraz 

planów działania. 
Podanie do 

publicznej 

wiadomości 
informacji o 

wyznaczonym 

koordynatorach ds. 

dostępności oraz 
planów ich działania.  

23.10.2020 

2.  Opracowanie planu działania 
na rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2021 

Koordynator Opracowanie planu 
działania o którym 

mowa w art. 14 ust. 

2 pkt. 2 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami – 

przekazanie  do 

zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy 

Belsk Duży. Podanie 

informacji do 

publicznej 

21.12.2020 



wiadomości.  

3.  Analiza stanu budynku 
Urzędu  Gminy w Belsku 

Dużym pod względem 

dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikająca z 

przepisów ustawy 

Koordynator Inwentaryzacja  
obiektów Gminy 

Belsk Duży, 

oszacowanie 

kosztów prac 
niezbędnych do 

wykonania w celu 

zapewnienia 
dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

15.01.2021 

4.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności: 

1. Architektonicznej 
2. Cyfrowej 

3. Informacyjno - 

komunikacyjnej 

Koordynator +  zespół Podanie na stronie 
internetowej www. 

Belskduzy.pl oraz 

BIP informacji 
adresowych i 

kontaktowych 

podmiotów 

spierających osoby 
ze szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja w 
całym 

okresie 

działania 

5. Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania 

administrowanych obiektów 

do minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności 

Koordynator +  zespół: 
1. Członek zespołu 

ze strony Gminnego 

Zespołu Obsługi 

Placówek 
Oświatowych 

2. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

3. Członek zespołu ze 
strony Gminnego 

Ośrodka Rekreacji w 

Belsku Dużym 

4. Członek zespołu ze 
strony Zakładu 

Gospodarki 

Komunalnej w 
Belsku Dużym 

5. Członek Zespołu ze 

strony Gminnej 

Biblioteki Publicznej 
w Belsku Dużym 

6. 6. Członek Zespołu ze 

strony SP ZOZ Belmed 
w Belsku Dużym 

Uzyskanie 
informacji 

pisemnych ze 

wskazaniem na 

wymagania w 
wymiarze 

architektonicznym, 

cyfrowym, 
informacyjno – 

komunikacyjnym 

wynikające z 
zapisów art. 6 

ustawy 

29.01.2021 

6.  Dokonanie diagnozy w 

zakresie dostępności 

alternatywnej w obiektach 
gminy Belsk Duży 

Koordynator +  zespół 

1. Członek 

zespołu ze 
strony 

Gminnego 

Zespołu 
Obsługi 

Wskazanie 

sposobów 

zapewnienia 
wsparcia osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami w 
niezbędnym zakresie 

15.02 2020 



Placówek 

Oświatowych 
2. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
3. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 

Ośrodka Rekreacji w 
Belsku Dużym 

4. Członek zespołu ze 

strony Zakładu 
Gospodarki 

Komunalnej w 

Belsku Dużym 

5. Członek Zespołu ze 
strony Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Belsku Dużym 
6. Członek Zespołu ze 

strony SP ZOZ Belmed 

w Belsku Dużym 

dla tych osób 

poprzez np. 
wykorzystanie 

nowoczesnych 

technologii, 

zapewnienie 
pracownika lub 

wolontariusza lub 

innej osoby do 
pomocy osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 
Uzyskanie 

informacji 

pisemnych ze 

wskazaniem na 
wymagania o 

charakterze 

zapewniającym 
wsparcie, wynikające 

z zapisów art. 7 

ustawy.  

7. Monitorowanie działalności 
podmiotów publicznych w 

zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator +  zespół Przesyłanie 
możliwymi  

środkami 

niezbędnych 
informacji oraz 

prowadzenie spotkań 

wyjazdowych 
bezpośrednio do 

organów 

administracji 

publicznej. 
Spotkania lub 

wyjazdy  będą 

prowadzone 
zespołowo z 

udziałem 

specjalistów ds. 

informatyki, 
łączności, ekspertów 

branży budowlanej, 

sanitarnej itp.  

2 razy do 
roku  do 30  

czerwca i 30 

listopada lub 
w razie 

konieczności 

wynikającej 
ze zmiany 

przepisów.  

8. Uzyskanie danych zbiorczych 

do raportu 

1. 1.Członek zespołu ze 

strony Gminnego 

Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych 
2. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

3. Członek zespołu ze 

strony Gminnego 
Ośrodka Rekreacji w 

Belsku Dużym 

Uzyskanie danych  w 

zakresie realizacji 

uwag odnoszących 

się do stwierdzonych  
istniejących 

przeszkód w 

dostępności osobom 
ze szczególnymi 

potrzebami oraz 

przekazywanie 
zaleceń dotyczących  

usunięcia tych wad.  

26.02.2021 



4. Członek zespołu ze 

strony Zakładu 
Gospodarki 

Komunalnej w 

Belsku Dużym 

5. Członek Zespołu ze 
strony Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Belsku Dużym 
6. Członek Zespołu ze 

strony SP ZOZ Belmed 

w Belsku Dużym 

9.  Sporządzenie raportu 
zbiorczego 

Koordynator +  zespół Przygotowanie 
raportu zbiorczego 

na podstawie 

zebranych informacji 
oraz przekazanie 

raportu do 

zatwierdzenia przez 
Wójta Gminy Belsk 

Duży, następnie 

podanie go do 

publicznej 
wiadomości na 

stronie internetowej 

gminy oraz na 
stronie podmiotowej 

BIP 

31.03.2021 

 

Opracował: 

Koordynator  ds. Dostępności 

Emilia Tomasiak 

 

Zastępca Koordynatora ds. Dostępności  

Paulina Galińska 

 

 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Belsk Duży 

Władysław Piątkowski 


