WÓJT GMINY BOBROWO
Bobrowa 27, 87-327 Bobrowa

tel. 56 491 33 50, fax 56 495 18 10
e-mail: sekretariat@bobrowo.org

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY BOBROWO l JEDNOSTKACH
PODLEGŁYCH l NADZOROWANYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWO NA LATA 2021-2024
Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r.póz. 1062)
ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

Lp.
l.

Zadanie

Powołanie

koordynatora
oraz zespołu ds.
dostępności.

2.

3.

Sposób realizacji

Wydanie Zarządzenia Nr
135/2020

Osoba/Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
Wójt Gminy
Bobrowa

Wójta Gminy Bobrowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania
koordynatora oraz zespołu ds.
dostępności. Publikacja danych
kontaktowych koordynatora
ds. dostępności na stronie
Biuletynu Informacji
Publicznej.
Koordynator oraz
Przygotowanie Planu Opracowanie Planu działania
zespółds.
działania na rzecz
oraz przekazanie go do
poprawy zapewnienia zatwierdzenia Wójtowi Gminy dostępności
dostępności osobom Bobrowa. Publikacja planu
działania na stronie Biuletynu
ze szczególnymi
Informacji.
potrzebami na lata
2021-2024.

zespółds.

Koordynator oraz
zespółds.
szkoleń z zakresu realizacji
zadań wynikających z ustawy o dostępności

dostępności.

zapewnianiu dostępności

Szkolenia dla

Koordynatora oraz

Zapewnienie możliwości

osobom ze szczególnymi
potrzebami.

Przewidywany
termin

realizacji

wykonano

31.10.2021
(aktualizacja
planu działania
na bieżąco)

Realizacja w
całym okresie
działania

4.

Zapewnienie

Transkrypcja dźwięku na tekst

Koordynator oraz

dostępności nagrań

z nagrania obrad Rady Gminy.

zespółds.
dostępności

obrad Rady Gminy

Realizacja w
całym okresie
działania

osobom ze

szczególnymi
potrzebami.
5.

6.

Koordynator oraz
zespółds.
budynku Urzędu Gminy w
stanu zapewnienia
dostępności osobom Bobrowie i obiektów jednostek dostępności,
Kierownicy
organizacyjnych pod kątem
ze szczególnymi
jednostek
potrzebami w zakresie zgodności działań
organizacyjnych
informacyjnodostępności
gminy
komunikacyjnych zgodnie z
informacyjnoart. 6 ustawy o zapewnianiu
komunikacyjnej.
Dokonanie analizy

Dokonanie analizy
stanu zapewnienia

Przeprowadzenie monitoringu

dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
Przeprowadzenie monitoringu
pod kątem dostępności
cyfrowej, w tym zgodności

dostępności osobom
prowadzonych stron
ze szczególnymi
potrzebami w zakresie internetowych, z
dostępności cyfrowej. wymaganiami określonymi w
ustawie z dnia 4 kwietnia

Koordynator oraz
zespółds.
dostępności,

Realizacja w
całym okresie
działania

Realizacja w
całym okresie
działania

Kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy,
Informatyk

2019r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów
publicznych. Dostosowanie
strony internetowej i BIP do
minimalnych wymagań w
zakresie dostępności cyfrowej i
informacyjno-komunikacyjnej
7.

Dokonanie analizy
stanu zapewnienia

dostępności osobom
ze szczególnymi
potrzebami w zakresie
dostępności
architektonicznej.

Koordynator oraz
Przeprowadzenie
zespółds.
monitoringu budynku UG
Bobrowa i obiektów jednostek dostępności,

Realizacja w
całym okresie
działania

Kierownicy
organizacyjnych pod kątem
dostępności architektonicznej, jednostek
o której mowa w art. 6 ustawy organizacyjnych
gminy
o zapewnianiu dostępności.

8. l Sporządzenie Raportu Przygotowanie danych do
o stanie zapewnienia

raportu o stanie zapewnienia

dostępności osobom

dostępności osobom ze

ze szczególnymi

szczególnymi potrzebami oraz

potrzebami.

przekazanie raportu do
Wojewody Kujawsko-

Koordynator oraz
zespółds.
dostępności,
Kierownicy
jednostek
organizacyjnych
gminy

Do 31 marca

2021 r., kolejny
w terminach

przewidzianych
w ustawie

Pomorskiego. Publikacja
raportu na stronie Biuletynu
Informacji.
9.

Koordynator oraz
celu zapewnienie minimalnych zespółds.
szczególnymi
dostępności,
potrzebami w zakresie wymagań służących
Kierownicy
zapewnieniu dostępności
dostępności
jednostek
osobom ze szczególnymi
architektonicznej,
organizacyjnych
potrzebami obejmujących:
informacyjnogminy,
Informatyk
komunikacyjnej oraz l) w zakresie dostępności
architektonicznej:
cyfrowej.
a) zapewnienie wolnych od
barier poziomych i pionowych
przestrzeni komunikacyjnych
budynków,
b) instalację urządzeń lub
Wspieranie osób ze

Podjęcie działań mających na

zastosowanie środków

technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych,
c) zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do
budynku osobie korzystającej z
psa asystującego, o którym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r.
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o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2020 r.póz. 426,568 i

875),
e) zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami

Realizacja w
całym okresie
działania

możliwości ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób;
2) w zakresie dostępności
cyfrowej - wymagania
określone w ustawie z dnia 4

kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności
informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem
środków wspierających
komunikowanie się, o których
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o
języku migowym i innych
środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r. póz. 1824), lub
przez wykorzystanie zdalnego
dostępu online do usługi
tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub
innych środków technicznych
do obsługi osób
słabosłyszących, w
szczególności pętli
indukcyjnych, systemów FM
lub urządzeń opartych o inne
technologie, których celem
jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie
internetowej danego
podmiotu informacji o zakresie
jego działalności -w postaci
elektronicznego pliku
zawierającego tekst
odczytywalny maszynowo,
nagrania treści w polskim
języku migowym oraz
informacji w tekście łatwym do
czytania,

d) zapewnienie, na wniosek
osoby ze szczególnymi
potrzebami, komunikacji z
podmiotem publicznym w
formie określonej w tym
wniosku.

Zapewnienie dostępu
alternatywnego w razie
zaistnienia takiej potrzeby.

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy w Bobrowie
Data sporządzenia: 22.10.2021 r.

Dokument opracował: Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Bobrowa
PawAWIonowski

