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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. 1696, z późn. zm.) 

przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. 

Dnia 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada m.in. na organy administracji 

samorządowej obowiązek publikacji na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej treści planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym Gmina Rybno przygotowała niniejszy 

dokument określający działania planowane do realizacji w latach 2020 i 2021 obejmujące m.in. 

zdiagnozowanie problemów ograniczających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz wskazanie działań naprawczych. 
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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2021 

L.P. 
ZAKRES DZIAŁAŃ JEDNOSTKA 

ODOWIEDZIALNA 

SPOSÓB REALIZACJI 

CZAS REALIZACJI 

1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych 

koordynatora ds. dostępności 

administrator 

systemu 

informatycznego 

Zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej (BIP) wrzesień 2020 r. 

2. Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 
koordynator 

Opracowanie Planu działania, przekazanie do 

zatwierdzenia przez Wójta Gminy Rybno wrzesień 2020 r. 

3. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w 

dostępności w zakresie: 

i) architektonicznym, 

2) cyfrowym, 

3) informacyjno- komunikacyjnym 

koordynator, 

administrator 

systemu 

informatycznego 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej BIP informacji adresowych i 

kontaktowych podmiotów wspierających 

osoby ze szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy, np. 

dostosowanie strony internetowej do 

wyższych standardów dostępności cyfrowej 

realizacja w całym 

okresie działania 

4. Analiza stanu obiektów należących do Gminy 

Rybno pod względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z 

przepisów ustawy 

koordynator Przegląd stanu dostosowania obiektów 

względem osób ze szczególnym i potrzebami 

w zakresie architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjno- komunikacyjnym 

listopad 2020 r. 

5. Dokonanie oceny pod kątem sposobów 

dostosowania obiektów należących do Gminy 

Rybno do minimalnych wymagań dotyczących 

dostępności 

koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- 

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 

ustawy 

grudzień 2020 r. 

6. 

Dokonanie analizy w zakresie konieczności 

zapewnienia dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości zapewnienia 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

ze względu na ograniczenia techniczne i prawne 

koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej BIP informacji wynikającej z 

zapisów art 7 ustawy ze wskazaniem dostępu 

alternatywnego 

styczeń 2021 r. 

7. 

Monitorowanie działalności Gminy Rybno, o 

której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz udostępnienie adresów stron internetowych 

instytucji realizujących pośrednio zadania 

wynikające z ustawy 

koordynator 

administrator 

systemu 

informatycznego 

Przesyłanie możliwymi środkami 

niezbędnych informacji oraz prowadzenie 

bezpośrednich spotkań zespołowych w 

siedzibie z udziałem specjalistów ds. 

informatyki, łączności, ekspertów branży 

budowlanej, sanitarnej itp. 

realizacja w całym 

okresie działania 
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8. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu koordynator 
Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag 

odnoszących się do stwierdzonych 

istniejących przeszkód w dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami i zaleceń 

dotyczących usunięcia tych wad 

luty 2021 r. 

9. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z art. 11 ustawy 

koordynator, 

administrator 

systemu 

informatycznego 

Przekazanie sporządzonego Raportu do 

zatwierdzenia przez Wójta Rybno; podanie 

treści Raportu do publicznej wiadomości na 

stronie BIP 

marzec 2021 r. 

 


