
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 112/2020  

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 września 2020 r.  

w sprawie wyznaczenia  koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

przez Gminę Mosina. 

 

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Termin 

1 Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych o osobie 
wyznaczonej na koordynatora 
ds. dostępności i planu działania 
na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Zamieszczenie informacji na BIP 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Do 23 września 2020 r. 

2. Przekazanie mieszkańcom 
Gminy Mosina informacji na 
temat wdrażania przez Gminę 
Mosina ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
obiektach użyteczności 
publicznej. 

Zamieszczenie informacji na BIP 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
stronie www, FB oraz w 
Informatorze Mosińskim. 

Na bieżąco, w 
zależności od potrzeb i 
postępu 

3.  Zalecenie dyrektorom i 
kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Mosina 
wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
współpracę z koordynatorem 
ds. dostępności oraz wdrożenie 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 
roku o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w jednostce. 

1. Przesłanie pism do 
jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Mosina zalecających 
wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
współpracę. 

2. Stworzenie wykazu osób 
odpowiedzialnych w 
jednostkach 
organizacyjnych Gminy 
Mosina za współpracę z 
koordynatorem ds. 
dostępności i wdrożenia 
realizacji ustawy z dnia 19 
lipca 2019 roku o 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

1. Do 23 września 
2020 r. 

2. Do 31 
października 
2020 r. 

4. Przekazanie jednostkom 
organizacyjnym Gminy Mosina 
aktualnych wytycznych, 
dokumentów i materiałów 
dotyczących wdrażania ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 roku o 

Przesłanie na skrzynki e-mailowe 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Mosina wytycznych dotyczących 
wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zapewnieniu 
dostępności osobom ze 

Na bieżąco w 
zależności od potrzeb 



zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

szczególnymi potrzebami. 

5. Analiza strony internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz strony 
podmiotowej BIP i 
dostosowanie ich pod kątem 
dostępności. Przekazanie 
administratorom oraz 
użytkownikom wytycznych co 
do publikacji. 

1. Strona Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. 

2. Strony jednostek 
organizacyjnych 
podległych Gminie 
Mosina 

3. 3. Strony podmiotowe 
BIP, Urzędu Miejskiego w 
Mosinie oraz jednostek 
organizacyjnych 
podległych Gminie 
Mosina. (Wskazanie 
obowiązku i przekazanie 
rekomendacji 
jednostkom podległym 
Gminie Mosina)  

1. Do 23 września 
2020 r. 

2. Do 23 września 
2020 r. 

3. Do 23 września 
2020 r. 
 

 

6 Publikacja i aktualizowanie 
deklaracji dostępności 

1. Strona Urzędu Miejskiego w 
Mosinie. 
2. Strona podmiotowa BIP Urzędu 
Miejskiego w Mosinie 
 

1. Publikacja 
deklaracji 
dostępności do 23 
września 2020 r. 

2. Aktualizacja 
deklaracji 
dostępności do 30 
marca każdego 
roku 

7 Wsparcie w zakresie 
opracowania deklaracji 
dostępności dla jednostek 
organizacyjnych 

Strony internetowe oraz strony 
podmiotowe BIP jednostek 
organizacyjnych Gminy Mosina 

1. Publikacja 
deklaracji 
dostępności do 23 
września 2020 r. 

2. Aktualizacja 
deklaracji 
dostępności do 30 
marca każdego 
roku 

8 Przyjmowanie uwag, opinii i 
sugestii od osób ze 
szczególnymi potrzebami, a 
także ich opiekunów, rodzin 
dotyczących problemów natury 
architektonicznej, technicznej, 
cyfrowej czy też informacyjno – 
komunikacyjnej z jakimi 
zmagają się oni podczas 
kontaktów z Urzędem Miejskim 
w Mosinie i placówkami 
użyteczności publicznej 
podlegającymi Gminie Mosina. 

1. Umieszczenie na stronie 
mosina.konsultacjejst.pl 
ankiety w 
przedmiotowym zakresie. 
Strona jest w pełni 
dostosowana do 
wymogów dostępności. 

2. Ogłoszenie na stronie 
www, FB oraz w 
Informatorze Mosińskim 
informacji o 
prowadzonych 
konsultacjach. 

 Do 31 października 
2020 r. – 1. i 2. 

9 Współpraca z organizacjami i 1. Wystosowanie pism do 1. Do 31 



stowarzyszeniami zrzeszającymi 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami funkcjonującymi na 
terenie gminy Mosina w 
zakresie dostosowania 
gminnych obiektów 
użyteczności publicznej do osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

organizacji i stowarzyszeń 
zrzeszających osoby ze 
szczególnymi potrzebami 
funkcjonującymi na 
terenie gminy Mosina w 
zakresie dostosowania 
gminnych obiektów 
użyteczności publicznej 
do osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

2. Analiza przekazanych 
wniosków i 
wypracowanie wspólnych 
rozwiązań. 

października 
2020 r. 

2. Do 31 grudnia 
2020 r. 

10 Dokonanie analizy stanu 
obiektów użyteczności 
publicznej będących własnością 
Gminy Mosina pod kątem 
architektury i przystosowania 
ich do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami.  

1. Powołanie przez 
Burmistrza Gminy Mosina 
zespołu zadaniowego ds. 
analizy stanu obiektów 
użyteczności publicznej 
będących własnością 
Gminy Mosina pod kątem 
architektury i 
przystosowania ich do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

2. Dokonanie przez w/w 
zespół, przy ścisłej 
współpracy dyrektorów i 
kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy 
analizy obecnego stanu 
obiektów. 

3. Przedstawienie przez 
w/w zespół koncepcji 
dostosowania obiektów 
użyteczności publicznej 
będących własnością 
Gminy Mosina pod kątem 
architektury i 
przystosowania ich do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

4. Zatwierdzenie przez 
Burmistrza programu 
działania dotyczącego 
przystosowania obiektów 
użyteczności publicznej 
będących własnością 
Gminy Mosina pod kątem 
architektury i 
przystosowania ich do 
wymogów w zakresie 

1. Do 23 września  
2020 r. 

2. Do 31 grudnia 
2020 r. 

3. Do 31 marca 
2021 r. 

4. Do 31 marca 
2021 r. 



dostępności. 

11 Dokonanie analizy dostępności 
cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

1. Powołanie przez 
Burmistrza Gminy Mosina 
zespołu zadaniowego ds. 
analizy dostępności 
cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

2. Dokonanie przez w/w 
zespół przy ścisłej 
współpracy dyrektorów i 
kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy 
analizy obecnego stanu  

3. Przedstawienie przez 
w/w zespół koncepcji 
dostosowania cyfrowego 
i informacyjno – 
komunikacyjnego do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

4. Zatwierdzenie przez 
Burmistrza programu 
działania dotyczącego 
koncepcji dostosowania 
cyfrowego i informacyjno 
– komunikacyjnego do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

1. Do 23 
września  
2020 r. 

2. Do 31 
grudnia 
2020 r. 

3. Do 31 
marca 
2021 r. 

4. Do 31 
marca 
2021 r. 

12 Dokonanie przeglądu procedur, 
regulaminów obowiązujących w 
Urzędzie Miejskim oraz 
jednostkach podległych Gminy 
Mosina pod kątem 
dostosowania ich do ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 roku o 
dostępności. 

1. Dokonanie przeglądu 
procedur, w 
szczególności 
dotyczących zlecenia lub 
powierzania zadań 
publicznych oraz 
udzielania zamówień 
publicznych. 

2. Dostosowanie w/w 
procedur do wymogów 
ustawy. 

1. Do 30 grudnia 
2020 r. 

2. Do 5 września 
2021 r. 

13 Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 

1. Dokonanie analizy 
dotychczas podjętych 
działań. 

2. Opracowanie projektu 
raportu o stanie 
zapewnienia dostępności. 

3. Przyjęcie raportu. 
4. Zamieszczenie na stronie 

BIP. 

1. Do 28 lutego 
2020 r. 

2. Do 31 marca 
2021 r. 

3. Do 31 marca 
2021 r. 

4. Do 31 marca 
2021 r. 
 

14 Realizacja przyjętych 1. Zapoznanie wszystkich 1. Do 30 grudnia 



programów działania 
przystosowania obiektów, 
procedur oraz dostępności 
cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

pracowników z 
programami działań. 

2. Wdrożenie działań. 
3. Monitorowanie. 

2020 r. 
2. Do 5 września 

2021 r. 
3. Na bieżąco. 

 


