
 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI PRZEZ GMINĘ BURZENIN [nazwa urzędu] NA LATA 2021 - 2023 

 

Na podstawie art. 14 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.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 
 

Lp. Działanie 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji działania Czas realizacji Koszt 

1. 

Miejsca postojowe dla 

osób z 

niepełnosprawnościami, 

poprawienie wymiarów 

zgodnie z wytycznymi 

oraz wykonanie 

znakowania pionowego 

Wykonawca miejsc 

parkingowych 

• właściwe malowanie oznakowania   

  poziomego, 

• właściwe oznakowania pionowego. 

marzec 2021 

Wykonawca 

poprawił 

oznaczenia w 

ramach 

reklamacji 



 

 

2. Zmiana regulaminu 

zatrudnienia  

w Urzędzie, 

uwzględnienie zapisów 

dotyczących osób  

z niepełnosprawnością 

Dział Kadr  

przy współpracy 

Koordynatora ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• konsultacje wewnętrzne, 

• opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez Wójta 

Gminy, 

wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników Urzędu) 

kwiecień 2021 r. Zaangażowanie 

pracowników 

Działu Kadr, 

Koordynatora 

3. Zmiana regulaminu 

udzielania zamówień 

publicznych, 

których wartość nie 

przekracza kwoty 130 

000,00 zł, uwzględnienie 

zapisów dotyczących 

osób  

z niepełnosprawnością 

Sekretarz Gminy • opracowanie wzoru zapisów,  

• konsultacje wewnętrzne, 

• opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez Wójta 

Gminy, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników Urzędu) 

kwiecień 2021 r. Zaangażowanie 

Sekretarza Gminy 

4. Standardy obsługi osób 

ze szczególnymi 

potrzebami w Urzędzie 

Gminy Burzenin 

Dział Kadr • opracowanie wzoru zapisów, 

• konsultacje wewnętrzne, 

• opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez Wójta 

Gminy. 

kwiecień 2021 r. Zaangażowanie 

pracowników 

Działu Kadr 



 

 

5. Doświetlenie oraz 

malowanie klatki 

schodowej w budynku 

Urzędu Gminy  

Pracownicy obsługi  • demontaż starego oświetlenia, 

• montaż nowego oświetlenia, 

• renowacja poręczy schodowej, 

• malowanie ścian. 

kwiecień 2021r. Zaangażowanie 

pracowników 

obsługi 

6. Remont schodów 

wejściowych, likwidacja 

progu i montaż poręczy 

Pracownicy obsługi • niwelacja progu, 

• montaż płytek schodowych, 

• montaż poręczy przy schodach. 

listopad 2021r. Zaangażowanie 

pracowników 

obsługi 

7. Montaż nowych tablic 

informacyjnych 

Stanowisko ds. 

społecznych 

promocji i sportu 

• konsultacja i zaprojektowanie nowych tablic 

informacyjnych, 

• demontaż starych tablic, 

• montaż nowych tablic. 

czerwiec 2021r.  Zaangażowanie 

pracownika ds. 

społecznych 

promocji i sportu 

8. Instalacja min. 1 pętli 

indukcyjnej pod 

stanowisko obsługi 

 

Dział Zamówień 

Publicznych 

• zakup i montaż pętli indukcyjnej. 

 

luty 2023r. Zaangażowanie 

pracowników 

Działu Zamówień 

Publicznych 

 

Jarosław Janiak 

Wójt Gminy Burzenin 


