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ZARZĄDZENIE  Nr 159/2020 

                                               WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY  

 z  dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. 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 2019 r.  

poz. 1696 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam Panią Beatę Piątek na Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Trzydnik Duży 

(dalej: Koordynator). 

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

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

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

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami; 

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami; 

4) sporządzanie i przedkładanie Wójtowi raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni; 

5) sporządzanie raportów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 3. Zobowiązuję: 

1) pracowników Urzędu Gminy Trzydnik Duży do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia 

Koordynatorowi w zakresie realizacji jego zadań, 

2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży do realizacji obowiązków 

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

ze szczególnymi potrzebami i współpracy w tym zakresie z Koordynatorem.  
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§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi, pracownikom Urzędu Gminy Trzydnik 

Duży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
         WÓJT GMINY 
         Krzysztof Serafin 

 


