
ZARZĄDZENIE NR 98.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 30 września  2020 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności 

 
 

Na podstawie art. 31 i art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się co 
następuje: 
 
§ 1. Powołuję Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej w następującym składzie: 

1) Marzena Sztukowska - Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności  
2) Damian Szkudlarek – Członek Zespołu 
3) Robert Osowicz – Członek Zespołu 
4) Tomasz Gabryszak – Członek Zespołu 

 
§2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych 
wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności 

2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 
Urząd Gminy Sieroszewice; 

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 
ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami - obejmującego w szczególności analizę stanu zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Sieroszewice oraz planowane 
działania służące poprawie realizacji zadań w zakresie dostępności; 

4) monitorowanie działalności Wójta Gminy oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 

5) inicjowanie zmian przepisów i procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy 
Sieroszewice  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 

6) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach                         
z zakresu realizowanych zadań; 

7) sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.  

 
§3. Zobowiązuje się: 

1) pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia 
Zespołu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice do realizacji obowiązków 
wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Zespołem. 



 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE: 
ZARZĄDZENIE NR  98.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 30 września 2020 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy organ władzy 
publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej              
i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję 
koordynatora do spraw dostępności. Mając na uwadze powyższy zapis wyznaczam Zespół do 
spraw dostępności do współpracy z koordynatorem.  
 
 Wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


