
Zarządzenie Nr 85/2020 
Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Borne Sulinowo na lata 2020 - 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz.713) oraz art.14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Wprowadzam Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Gminie Borne Sulinowo na lata 2020 - 2021, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynację wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Borne Sulinowo na lata 2020 - 2021, 
o którym mowa w §1 powierzam koordynatorowi ds. dostępności.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 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 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 ustawy

Zakres działalności Sposób realizacjiLp. Terminy

Powołanie Koordynatora oraz 
Zespołu do spraw dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami

do 15 września 
2020 r.

Burmistrz Bornego 
Sulinowa

Wydanie Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa1.

Przesłanie pism do wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo (szkoły, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Rekreacji, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych SP. z o. o)

Skierowanie pism do jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne 

Sulinowo polecających powołanie 
koordynatorów ds. dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami

do 25 września 
2020 r.

Koordynator2.
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szkoły, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Centrum Kultury 
i Rekreacji, Miejsko- 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych SP. z o.o.

Pozyskanie od jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne 
Sulinowo pisemnej informacji 

dotyczącej powołania 
koordynatorów ds. dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Przesłanie Burmistrzowi Bornego Sulinowa pism 
potwierdzających wyznaczenie osoby pełniącej funkcje 
koordynatora ds. dostępności. Podanie do publicznej 

wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach 
ds. dostępności.

do 30 września 
2020 r.

3.

Analiza stanu obiektów Gminy 
Borne Sulinowo pod kątem 

dostosowania do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami

Inwentaryzacja obiektów Gminy Borne Sulinowo, 
oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania 

w celu zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami

Koordynator + Zespół do 30 września4.

2020 r.

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo w sprawie 
spełnienia zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami).
Przesłanie Burmistrzowi Bornego Sulinowa planu 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania obiektów będących 

w trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne 
Sulinowo oraz przygotowanie 

planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy 

Borne Sulinowo

do 30 października 
2020 r.

5.

Przygotowanie planu działania na 
rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 

potrzebami

do 30 października 
2020 r.

Koordynator6. Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
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potrzebami. Diagnoza Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie oraz harmonogram działań stanowi załącznik 
do niniejszego Planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Przedłożenie do zatwierdzenia 
Planu działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 

2020 - 2021

Zatwierdzenie przez Burmistrza Bornego Sulinowa Planu 
działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

do 30 października 
2020 r.

Koordynator7.

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w 
zakresie: architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjno- 
komunikacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie informacji 

dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi 
potrzebami - koordynatora

w całym okresie
Koordynator8.

Opracowanie dokumentu opisującego wykorzystanie 
alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami

do 31 styczniaDokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej

Koordynator + Zespół9.
2021 r.

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo ze wskazaniem 
na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie 
osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym 

zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika, 
wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami, wynikające z zapisów art. 7

Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej w 
jednostkach organizacyjnych 

Gminy Borne Sulinowo

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy 

Borne Sulinowo

do 05 lutego
10.

2021 r.
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ustawy.

szkoły, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Centrum Kultury 

i Rekreacji, Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych SP. z o.o.

Przesłanie niezbędnych informacji oraz prowadzenie 
spotkań wyjazdowych bezpośrednio do organów 

administracji publicznej. Spotkania lub wyjazdy będą 
prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. 

informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej

Monitorowanie działalności 
jednostek organizacyjnych Gminy 

Borne Sulinowo w zakresie 
dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami

Dwa razy do roku 
( do 30 czerwca i 30 

listopada lub w 
konieczności 

wynikającej ze 
zmiany przepisów).

11.

itp.

Zebranie raportów od wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie 

realizacji uwag odnoszących się do istniejących 
przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami i zaleceń dotyczących tych wad

do 10 marca
Zebranie raportów jednostek 

podległych
Koordynator12. 2020 r.

do 10 marcaPrzygotowanie raportu na podstawie zebranych 
informacji

Koordynator13. Przygotowanie raportu
2021 r.

do 20 marcaPrzedłożenie raportu do 
zatwierdzenia

Omówienie raportu i przekazanie raportu do 
zatwierdzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa

Koordynator14.
2021 r.

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie oraz BIP

do 31 marcaPodanie raportu do wiadomości 
publicznej

Koordynator15.
2021 r.

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami Wojewodzie

Przekazanie raportu Koordynator do 31 marca16.
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Zachodniopomorskiemu 2021 r.

Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Piknik integracyjny z udziałem osób ze szczególnymi 
potrzebami, informacja na www.bornesulinowo.pl 

i w mediach społecznościowych

Kampania informacyjna Koordynator do 31.08.2021 r.17.

Przygotował Sprawdził Zatwierdził

Borne Sulinowo, dnia 30 października 2020 r.

http://www.bornesulinowo.pl

