
Zarządzenie Nr 49/20 

Wójta Gminy Wąwolnica 

z dnia 21 września 2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.),  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Powołuję Koordynatora oraz Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wąwolnica  

w następującym składzie: 

1. Izabela Skocz – Inspektor ds. kancelarii i kadr – Koordynator do spraw dostępności –  

Przewodniczący Zespołu; 

2. Grzegorz Mróz – Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych – Członek Zespołu; 

3. Łukasz Krzesiński – Informatyk – Członek Zespołu. 

 

§ 2. 

 

Do zadań Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności należy w szczególności: 

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd 

Gminy Wąwolnica; 

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Wąwolnica, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Gminy Wąwolnica w zakresie 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

4. przedstawianie Wójtowi Gminy Wąwolnica bieżących informacji o podejmowanych 

działaniach z zakresu realizowanych zadań. 

 

§ 3.  

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Wąwolnica do udzielania niezbędnej  

pomocy i wsparcia dla Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. 

 

§ 4. 

 

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności w zakresie realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 podlega Sekretarzowi Gminy Wąwolnica. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


