
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Gminie Jonkowo na lata 2020-2021. 

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 tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Lp. Działanie Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie i podanie do publicznej 
wiadomości danych koordynatora 
ds. dostępności  

Wójt Gminy Jonkowo 
Administrator systemów 
informatycznych 

Zarządzenie Nr 
122/2020 Wójta 
Gminy Jonkowo z 
dnia 01 grudnia 
2020r. 
 

01.12.2020 

2.  Szkolenie z zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Koordynator Udział w szkoleniu 
online 

25.11.2020 

3. Sporządzenie Planu działania 
Urzędu Gminy na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na 
lata 2020-2021 
 

Koordynator 
Administrator systemów 
informatycznych 

Opracowanie planu 
działania, 
przekazanie do 
zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy 
Jonkowo. Podanie 
do publicznej 
wiadomości 

grudzień 2020 

4. Skierowanie pism do instytucji 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Jonkowo polecających powołanie 
członków komisji ds. dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
- Szkoły Podstawowe, 
Przedszkole, Żłobek 
Gminy Jonkowo 

Uzyskanie 
informacji od 
poszczególnych 
jednostek o 
wyborze osób, 
które będą 
współpracowały z 
koordynatorem w 
celu zapewnienia 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 
minimalnych 
wymogów 
określonych w 
ustawie w swoich 
jednostkach 

01.12.2020 

5. Skierowanie pism do instytucji 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Jonkowo w celu opracowania 
planów działania dla 
poszczególnych jednostek oraz 
deklaracji dostępności 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
- Szkoły Podstawowe, 
Przedszkole, Żłobek 
Gminy Jonkowo 

Dostarczenie dla 
koordynatora przez 
jednostki 
opracowanych 
planów działania 
oraz deklaracji 
dostępności 
 

do 18.12.2020 



6.  Zgłoszenie danych koordynatora 
ds. dostępności do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
(MFiPR) 
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl 

Koordynator Korespondencja 
mailowa 

02.12.2020 

7. Analiza stanu budynku Urzędu 
Gminy pod względem 
dostosowania budynku do 
wymogów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
diagnoza budynku w zakresie 
dostępności alternatywnej 

Koordynator + 
członkowie jednostek 
znajdujących się w 
budynku Urzędu Gminy 
w Jonkowie 

Przegląd stanu 
dostosowania 
obiektu pod 
względem osób ze 
szczególnymi 
potrzebami w 
zakresie 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 
oraz zapisów o 
dostępności 
alternatywnej 
ujętych w art. 7 
ustawy 

grudzień 2020 

8. Analiza stanu obiektów 
administrowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Jonkowo 
oraz dokonanie diagnozy w 
zakresie dostępności 
alternatywnej 

-Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych oraz 
osoby wyznaczone w 
tych jednostkach  
dot. - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
- Szkoły Podstawowe, 
Przedszkole, Żłobek 
Gminy Jonkowo 

Uzyskanie 
pisemnych 
informacji ze 
wskazaniem na 
wymagania w 
wymiarze 
architektonicznym, 
cyfrowym, 
komunikacyjnym 
wynikające z 
zapisów art. 6 
ustawy oraz 
dostępności 
alternatywnej 
wynikającej z 
zapisów art. 7 
ustawy 

grudzień 2020 

9. Monitorowanie działalności 
podmiotów publicznych w 
zakresie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 

Koordynator 
Administrator systemów 
informatycznych 

Przesyłanie 
możliwymi 
środkami 
niezbędnych 
informacji w 
zakresie potrzeb 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami, 
podejmowanie 
działań mających 
na celu usuwanie 
barier i 
zapobieganie ich 
powstawaniu, 
spotkania w 
siedzibie danych 
jednostek 

Realizowany 
w całym 
okresie 



10.  Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu 
 

- Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
- Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
- Szkoły Podstawowe, 
Przedszkole, Żłobek 
Gminy Jonkowo 

Uzyskanie danych 
w zakresie realizacji 
uwag odnoszących 
się do 
stwierdzonych 
istniejących 
przeszkód w 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami i 
zaleceń dot. 
usuwania ich wad 

31.01.2021 

11. Sporządzenie raportu zbiorczego o 
stanie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z art. 11 
ustawy 

Koordynator 
Administrator systemów 
informatycznych 

Przekazanie 
sporządzonego 
raportu do 
zatwierdzenia przez 
Wójta Gminy 
Jonkowo, następnie 
podanie treści 
raportu do 
publicznej 
wiadomości na 
stronie BIP 

do 31.03.2021 

 

 

Opracował: Zatwierdził: 

Koordynator ds. dostępności Wójt Gminy Jonkowo 

Beata Cicha Wojciech Giecko 

01.12.2020 r. 01.12.2020 r. 


