
ZATWIERDZAM 

 
………………….. 
(Burmistrz Koronowa) 

 
Plan działania Gminy Koronowo 

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
na lata 2020 – 2021 

 

Lp. 
Zakres  

działalności 
Realizujący  

działania 
Sposób  

realizacji 
Termin 

realizacji 

1. 
Powołanie koordynatora  
oraz zespołu ds. dostępności 

Burmistrz 
Koronowa 

Wydanie zarządzenia Burmistrza 
Koronowa. 
Publikacja danych kontaktowych 
koordynatora ds. dostępności                
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Koronowo.   

09.2020 r. 

2. 

Przygotowanie planu 
działania Gminy Koronowo  
na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2020-2021 

Koordynator 
ds. dostępności 

Opracowanie planu działania, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi             
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.                 
o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1062).  
Zatwierdzenie planu przez 
Burmistrza Koronowa i publikacja  
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Koronowo.   

10.2020 r. 

3. 

Przyjmowanie uwag, opinii                      
i propozycji w zakresie 
dotyczącym problemów 
natury architektonicznej, 
cyfrowej lub informacyjno-
komunikacyjnej, z jakimi 
zmagają się osoby                  
ze szczególnymi potrzebami 
podczas kontaktów  
z Urzędem Miejskim  
w Koronowie oraz 
jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Koronowo 

Burmistrz 
Koronowa, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Umieszczenie na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego               
w Koronowie oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Koronowo 
informacji o możliwości 
zgłaszania do nich uwag, opinii  
i propozycji w sprawie 
zapewnienia dostępności 
obiektów użyteczności publicznej             
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

11.2020 r. 

Koordynator 
oraz zespół 

ds. dostępności 

Analiza wpływających uwag, 
opinii i propozycji podczas 
cyklicznych posiedzeń zespołu 
ds. dostępności 

Na 
bieżąco 

4. 
Analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
ds. dostępności, 

wytypowani 
członkowie 

zespołu 
ds. dostępności, 

kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Dokonanie analizy stanu obiektów 
użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Koronowo                         
w zakresie dostępności  
architektonicznej dla osób  
ze szczególnymi potrzebami 

12.2020 r. 

Dokonanie analizy w zakresie 
dostępności cyfrowej  
oraz informacyjno-komunikacyjnej 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami korzystających  
z usług Urzędu Miejskiego  
w Koronowie oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Koronowo 

12.2020 r. 



Lp. 
Zakres 

działalności 
Realizujący 

działania 
Sposób 

realizacji 
Termin 

realizacji 

5. 
Zapewnienie dostępu  
alternatywnego dla osób  
ze szczególnymi potrzebami 

Burmistrz 
Koronowa, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Zapewnienie dostępu 
alternatywnego w sposób 
określony w art. 7 ustawy               
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
dotyczy podmiotów publicznych, 
które ze względów technicznych 
lub prawnych nie są w stanie 
zapewnić dostępności osobie  
ze szczególnymi potrzebami,  
w zakresie o którym mowa  
w art. 6 pkt 1 i 3  

Na 
bieżąco 

6. 

Sporządzenie raportu  
o stanie zapewniania 
dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami  

Koordynator 
oraz zespół 

ds. dostępności, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Sporządzenie raportu  
na formularzu opracowanym 
przez ministra właściwego  
do spraw rozwoju regionalnego  
i udostępnionego na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej tego ministra.  
Opublikowanie raportu na stronie 
BIP Gminy Koronowo oraz 
przekazanie go Wojewodzie 
Kujawsko-Pomorskiemu. 

03.2021 r. 

7. 

Opracowanie wieloletniego 
planu działania w zakresie 
dostosowania Urzędu 
Miejskiego w Koronowie, 
jednostek organizacyjnych 
Gminy Koronowo oraz 
obiektów użyteczności 
publicznej będących 
własnością Gminy Koronowo 
do wymogów w zakresie 
dostępności 
architektonicznej, cyfrowej 
oraz informacyjno-
komunikacyjnej dla osób  
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
oraz zespół 

ds. dostępności, 
 kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Przegląd materiałów zebranych 
podczas przeprowadzania analizy 
stanu zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, celem ustalenia 
zadań priorytetowych i ujęcie ich 
w wieloletnim planie działania. 
Zatwierdzenie planu przez 
Burmistrza Koronowa.  

06.2021 r. 

8. 

Pozyskiwanie środków 
finansowych na dostosowanie 
Urzędu Miejskiego  
w Koronowie, jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Koronowo oraz obiektów 
użyteczności publicznej 
będących własnością Gminy 
Koronowo do wymogów  
w zakresie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej 
oraz informacyjno-
komunikacyjnej dla osób  
ze szczególnymi potrzebami 

Burmistrz 
Koronowa, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Gminy 

Koronowo 

Wnioskowanie o zabezpieczenie                    
w budżecie Gminy Koronowo                      
na 2022 rok środków finansowych 
niezbędnych do realizacji zadań 
ujętych w wieloletnim planie 
działania, o którym mowa w pkt 7 

09.2021 r. 

Pozyskiwanie środków 
finansowych  z innych źródeł 

Na 
bieżąco 

 
Opracował: 
Jarosław Stoba, 30.10.2020 r.  
 


