
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWYZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 - 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Realizujący
Lp. Zakres działalności .

zadania Sposób realizacji Termin
wynikające z art. 6

' ustawy
Deklaracja dostępności Opublikowanie na stronie

1 strony internetowej i BIP redaktor strony internetowej i BIP Urzędu 31 marzec
Urzędu Miejskiego w Miejskiego w Parczewie, 2020
Parczewie redaktor BIP deklaracji dostępności

. . . powołanie koordynatoraPowołanie | podaniedo ds. dostępnościpublicznej WiadomOSCI kierownik jednostki
2 koordynatora ds. zamieszczenie 31 lipiec

dostępności (dalej . f .. t . BIP 2020
koordynator) w Urzędzie redaktor BIP '" ormaCji-na S. ronie

. . . . Urzędu MiejskiegowMiejskim w ParczeWie Parczewie
Poinformowanie
Koordynatora ds. Pismo do Koordynatora ds.
Dostępności Dostępności w Lubelskim
w Lubelskim Urzędzie Urzędzie Wojewódzkim w 3 sier ień3 Wojewódzkim w Lublinie Sekretarz Gminy Lublinie o powołaniu 2020

p

o powołaniu koordynatora ds.
koordynatora ds. dostępności w Urzędzie
dostępności w Urzędzie Miejskim w Parczewie
Miejskim w Parczewie

Przesłanie Burmistrzowi
Skierowanie pism do 1. Parczewski Dom Parczewa pism 4 sierpień
jednostek Kultury potwierdzających 2020
organizacyjnych Gminy 2. Srodowiskowy Dom wyznaczenie osoby
Parczew polecających Samopomocy w pełniącej funkcje
powołanie Laskach koordynatora ds.
koordynatorów ds. 3. Miejski Ośrodek dostępności oraz planów
dostępności dla osób ze Pomocy Społecznej w działania. Podanie do
szczególnymi Parczewie publicznej wiadomości
potrzebami 4. Miejski Ośrodek informacji () wyznaczonych

Sportu i Rekreacji W koordynatorach cls.
ParczeWie dostępności

5. Miejsko Gminna
4 Biblioteka Publiczna w

Parczewie
6. Szkoła Podstawowa

nr 1 w Parczewie
?. Szkoła Podstawowa

nr 2 w Parczewie
8. Szkoła Podstawowa

nr 3 w Parczewie
9. Zespół Placówek

Szkolnych w
Przewłoce

10. Publiczne Przedszkole
nr 1 w Parczewie

11. Publiczne Przedszkole
nr 2 w Parczewie



Analiza stanu budynku
Dokonanie samooceny Koordynator Urzędu Miejskiego w 31 marzec
pod kątem dostosowania Parczewie, ewentualne 2021
administrowanego Pracownik odpowiedzialny oszacowanie kosztów prac,
obiektu Urzędu które będą musiały zostać
Miejskiego w Parczewie wykonane tak, aby budynek
do minimalnych Urzędu Miejskiego w
wymagań dotyczących Parczewie spełniał
dostępności minimalne wymagania

5 służące zapewnieniu
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
wynikające z przepisów —

art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 o zapewnianiu
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm.)

Dostosowanie strony Dostosowanie strony BIP Wrzesień
BIP Urzędu Miejskiego w Urząd Marszałkowski Urzędu Miejskiego w 2020

. Parczewie pod kątem w Lublinie Parczewie pod kątemo , . , , . ,dostępnosm dla osob ze dostępnosm dla osob ze
szczególnymi szczególnymi potrzebami
potrzebami
Audyt strony Zlecenie firmie ATFIDE 18 listopad
internetowej ATFIDE Sp. z o. 0. Sp. z o. o. wykonanie 2020

? parczew.com pod kątem audytu strony internetowej
dostępności dla osób ze parczew.com pod kątem
szczególnymi dostępności dla osób ze
potrzebami szczególnymi potrzebami
Sporządzenie Planu koordynator opracowanie Planu 28 grudzień
działania na rzecz działania, przekazanie do 2020
poprawy zapewnienia zatwierdzenia przez

8 dostępności osobom ze Burmistrza Parczewa
szczególnymi
potrzebami (dalej Plan
działania)
Dostosowanie strony Wyeliminowanie błędów 31 marzec
internetowej administrator strony wskazanych w audycie 2021

9 parczew.com pod kątem strony internetowej
dostępności dla osób ze koordynator parczew.com pod kątem
szczególnymi dostępności dla osób ze
potrzebami szczególnymi potrzebami
Wspieranie osób ze
szczególnymi Koordynator Podanie na stronie Realizacja
potrzebami w zakresie Internetowej BIP i w całym

10 dostępności: parczew.com informacji okresie
1) architektonicznej adresowych i działania
2) cyfrowej kontaktowych
3) informacyjno- osoby wspomagającej

komunikacyjnej
Uzyskanie danych 1. Parczewski Dom Uzyskanie danych w 31 styczeń
zbiorczych do raportu Kultury zakresie realizacji uwag 2021

2. Środowiskowy Dom odnoszących się do
Samopomocy w stwierdzonych istniejących

11 Laskach przeszkód w dostępności
3. Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej
w Parczewie

osobom ze szczególnymi
potrzebami i zaleceń
dotyczących usunięcia tych
wad



10.

11.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Parczewie
Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna w
Parczewie
Szkoła Podstawowa
nr 1 w Parczewie
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Parczewie
Szkoła Podstawowa
nr 3 w Parczewie
Zespół Placówek
Szkolnych w
Przewłoce
Publiczne
Przedszkole nr 1

w Parczewie
Publiczne
Przedszkole nr 2
w Parczewie

Sporządzenie Raportu
Zbiorczego

12

Koordynator Przekazanie raportu do
zatwierdzenia przez
Burmistrza Parczewa,
następnie podanie go do
publicznej wiadomości na
stronie internetowej
parczew.com oraz na
stronie podmiotowej BIP

31.03.2021

Opracował:

Koordynatords. dostępności

Andrzej Grzywaczewski

28.12.2020

Zatwierdził:
”'
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