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ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.200.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w
Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się sekretarza gminy jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do
spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2. Powołuje się działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw
dostępności zespół do spraw dostępności, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1)

naczelnik Wydziału Organizacyjnego p. Piotr Walczak,

2) informatyk p. Tomasz Piotrowski,
3) informatyk p. Bartosz Leśniewski,
4) kierownik Biura Promocji i Informacji p. Piotr Chmielewski,
5) kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi p. Monika Kasprzyk,
6) główny specjalista ds. społecznych p. Andrzej Wojnarski,
7) naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów p. Katarzyna Kochańska,
8) kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. Renata Lasecka.
§ 2. 1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu, o którym mowa
w § 1, należą zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:
1)

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych
przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, dalej zwany Urzędem;

2)

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)

monitorowaniem działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)

przedstawianie Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria bieżących informacji o
podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

5)

sporządzanie wymaganego ustawą raportu zbiorczego o stanie zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia
Koordynatora w zakresie realizacji zadań.
§ 3 Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1,
podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski

