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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

 

L.p. Zakres działań Sposób realizacji Czas realizacji 

1 Powołanie koordynatora ds. dostępności  Wydanie Zarządzenia Wójta Gminy 

Kodrąb 

Wrzesień 2020 

2 Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Opracowanie planu działania Wrzesień 2020 

3 Analiza stron internetowych pod kątem dostępności dla osób  

ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy 

Analiza stron internetowych Styczeń 2021 

4 Analiza stanu obiektów należących do Gminy Kodrąb pod kątem 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi  

z przepisów ustawy 

Analiza budynków należących do 

Gminy Kodrąb 

Luty 2021 

5 Monitorowanie informacji udostępnianych na stronach 

internetowych pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Monitorowanie udostępnianych 

informacji 

Realizacja  

w całym okresie 

działania 

6 Monitorowanie sporządzania Raportów o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki 

podległe 

 

Kontakt z jednostkami podległymi, 

na których ciąży powinność 

sporządzenia raportu 

Luty-marzec 2021 

7 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami 

Sporządzenie raportu, publikacja  

w BIP 

Marzec 2021 

8 

 

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi 

potrzebami, a także ich opiekunów, rodzin - dotyczących 

problemów natury architektonicznej , technicznej, cyfrowej, czy tez 

informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagając się oni podczas 

kontaktów z Urzędem Gminy w Kodrębie 

Kontakt z osobami ze szczególnymi 

potrzebami, ich opiekunami  

i rodzinami 

Realizacja  

w całym okresie 

działania 

9 Dokonanie analizy stanu obiektów użyteczności publicznej 

będących własnością Gminy Kodrąb pod katem architektury  

i przystosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Analiza obiektów użyteczności 

publicznej 

Styczeń- luty 2022 



10 Dokonanie analizy dostępności cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej pod kątem dostosowania do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami 

Analiza stron internetowych styczeń- luty 2022 

11 Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Sporządzenie planu Marzec 2022 

12 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami 

Sporządzenie raportu Marzec 2022 

 


