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Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1026) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Lp.

Zakres działania

1.

Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjnokomunikacyjnej

Realizujący
zadanie
wynikające z
art. 6 ustawy
Koordynator
Zespół ds.
dostępności

2.

Przeprowadzanie spotkań
organizacyjnych z Zespołem
ds. dostępności

Koordynator

3.

Dokonanie samooceny pod
katem dostosowania obiektu
UM Biała Piska oraz
obiektów jednostek
organizacyjnych do
minimalnych wymagań
dotyczących dostępności

Koordynator

4.

Dostosowanie strony
internetowej i BIP Urzędu
Miejskiego do minimalnych
wymagań w zakresie
dostępności cyfrowej

Koordynator

5.

6.

Przygotowanie informacji
zbiorczych do raportu
o stanie zapewniania
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
Sporządzenie Raportu
o stanie zapewniania
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami,
zgodnie z art. 11 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności

Członek
Zespołu ds.
dostępności
cyfrowej
Koordynator

Koordynator
Zespół ds.
dostępności

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Podanie do publicznej
wiadomości na stronie
BIP informacji
teleadresowych
wyznaczonych osób
i podmiotów
wspierających osoby
ze szczególnymi
potrzebami
Ustalanie celów
i kierunków działania

na bieżąco w
zależności od
potrzeb

Przegląd budynków,
w których Urząd
Miejski prowadzi
swoją podstawową
działalność oraz
budynków jednostek
organizacyjnych ze
wskazaniem na
wymagania
architektoniczne,
cyfrowe oraz
informacyjnokomunikacyjne
Wdrożenie strony
internetowej i BIP
zgodnie z wymogami
WCAG 2.1

do
31.03.2021 r.

Analiza dostępności
architektonicznej,
cyfrowej i
informacyjnokomunikacyjnej
Wprowadzenie
Raportu o stanie
dostępności w
platformie Głównego
Urzędu
Statystycznego

do
31.03.2021 r.
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na bieżąco w
zależności od
potrzeb

do
31.03.2021 r.

31.03.2021 r.

osobom ze szczególnymi
potrzebami

7.

Udział w projekcie
„Akcelerator Dostępności
JST Makroregionu
Północnego”

Koordynator

8.

Realizacja przyjętych
kierunków działania
dotyczących
przystosowania obiektów do
wymogów w zakresie
dostępności
architektonicznej, cyfrowej
i informacyjnokomunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami

Koordynator

9.

Dokonanie diagnozy w
zakresie dostępu
alternatywnego w
przypadku braku możliwości
zapewniania dostępności
dla osób ze szczególnymi
potrzebami ze względu na
ograniczenia
architektoniczne
i informacyjnokomunikacyjne
Spotkanie organizacyjne z
przedstawicielami jednostek
organizacyjnych gminy
dotyczące poprawy
zapewniania dostępności
w budynkach, w których
pełnią swoją podstawową
działalność
Spotkanie podsumowujące
rok 2021 i określenie
kierunków działania w 2022
roku

Koordynator

10.

11.

Zespół ds.
dostępności

Zespół ds.
dostępności

Zamieszczenie ww.
Raportu na stronie
internetowej oraz na
stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Białej
Piskiej
Udział w szkoleniach
marzec-maj
dot. dostępności.
2021
Realizacja wspólnych
projektów.
Przeprowadzenie
audytu dostępności
1. Udział w projektach
na bieżąco
organizowanych przez
podmioty zewnętrzne
2. Wprowadzanie
w zależności od
posiadanych
możliwości
udogodnień
architektonicznych,
cyfrowych oraz
informacyjnokomunikacyjnych
Przygotowanie
31.10.2021 r.
projektu procedur
zapewniania dostępu
alternatywnego dla
osób ze szczególnymi
potrzebami

Koordynator

Przygotowanie
planów działania
w zakresie poprawy
dostępności
w jednostkach
organizacyjnych
gminy

30.11.2021 r.

Koordynator

Spotkanie robocze
Koordynatora
z Zespołem
ds. dostępności
w Urzędzie Miejskim

15.12.2021 r.

Zespół ds.
dostępności
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