
 

 

 

ZARZĄDZENIE   NR 145/20 

  WÓJTA  GMINY  TUROŚL 

    z  dnia 25 września 2020 roku 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu do spraw 

Dostępności w Urzędzie Gminy Turośl  

Na podstawie 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) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznaczam Pana Waldemara Serowik – Sekretarza Gminy Turośl do pełnienia funkcji 

Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Turośl. 

2. Powołuję działający pod przewodnictwem koordynatora do spraw dostępności Zespół do Spraw 

Dostępności w następującym składzie: 

1) Pan Adam Lewandowski  – członek zespołu odpowiedzialny za dostępność  

                                                      cyfrową; 

2) Pan Wiesłam Adam Gleba  – członek zespołu odpowiedzialny za dostępność 

                                                      architektoniczną; 

3) Pani Monika Pupek  – członek zespołu odpowiedzialny za dostępność  

                                                       informacyjno-komunikacyjną. 

4) Pan Marian Kuliś   − członek zespołu odpowiedzialny za dostępność  

                                                       informacyjno-komunikacyjną 

3. Do zadań Koordynatora oraz Zespołu do Spraw Dostępności należy realizacja zadań wynikających 

z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w 

szczególności: 

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

         Wójta Gminy Turośl; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia  

        dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Turośl, zgodnie z  

        wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy; 

3) monitorowanie działalności Wójta Gminy Turośl w zakresie zapewnienia dostępności 

        osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Turośl; 

4) przygotowywanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze 

         szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Urzędu Gminy Turośl; 

5)   prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności; 

6) przedstawianie Wójtowi Gminy Turośl bieżących informacji o podejmowanych 

         działaniach w zakresie realizowanych zadań.    

§ 2. Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy Turośl do udzielenia niezbędnej pomocy i 

wsparcia Koordynatorowi oraz Zespołowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt   

 Piotr  Niedbała  


