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ZARZĄDZENIE Nr..&Q.../2020
STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia ^U^-0^. 2020 r.
o

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021
w Powiecie Łowickim"

Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. póz. 1062) zarządzam, co następuje:
§ l. Przyjmuję „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebam.1 na lata 2020 - 2021 w Powiecie Łowickim",
stanowiący załącznik do mniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw
dostępności w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROS^^ÓWICKI
Mar/in piórek
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Załącznik do zarządzenia Nr .&V./2020
Starosty Łowickiego

z dnia. .^. .Q^^"ON ...... ,2020'r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021

|Lp.

Zakres działalności

Realizujący

Sposób realizacji

Izadania

]vsrynikające

/

|z art. 6 ustawy1

l. Przekazanie do publicznej wiadomości
l danych koordynatora ds. dostępności
|w Starostwie Powiatowym w Łowicza.

Koordynator,
|Zespół

[Łowickiego,

2. Sporządzenie Planu działania na rzecz

Koordynator,
Ipoprawy zapewnienia dostępności osobom Zespół

|ze szczegótoymi potrzebami na lata 2020 -

|2021,
3.

Wpieranie osób ze szczegóhymi
ipotrzebami w zakresie dostępności:

|Powiatu Łowickisgo.

Podanie na stronie intemetowej oraz BIP informacji
adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających
; osoby ze szczegókiymi potrzebami, wynikającymi

|3) informacyjno-komunikacyjnej
Dokonanie analizy pod kątem
|Koordynator,
l dostosowania admmistrowanego obiektów l Zespół
l Starostwa Powiatowego

(Publikowanie materiałów, wytycznych i wiadomości.
Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób

w Łowiczu do minimataych wymagań

l dotyczących dostępności.
5.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności Koordynator,

alternatywnej w przypadku braku
Zespół
możliwości zapewnienia dostępności
|osobom ze szczegótoymi potrzebami ze
[względu na ograniczenia techniczne

l i prawne.
6.

l Opracowanie planu działania.

|Podanie do publicznej wiadomości na strome
mtemetowej i w Biuletynie Infomiacji Publicznej

Koordynator,
[Zespół

11) architektonicznej
|2) cyfrowej
4.

Zamieszczenie informacji na stronie intemetowej
|i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu

[zapisów art. 6 ustawy1

,ze szczególnymi potrzebami w zakresie
l architektonicznym, cyfrowymi
l i infonnatyczno-komunikacyjnym wynikającym
z zapisów art. 6 ustawy'.

Podanie na stronie mtemetowej oraz BIP infomiacji
|wynikającej z zapisów art, 7 ustawy1 ze wskazaniem

[dostępu alternatywnego,

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring

|pr2ypadków zapewnienia dostępu.

Określenie działań w zakresie poprawy [Koordynator, ^Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy
^dostępności osobom ze szczegótnymi|Zespół
dostępności osobom ze szczegóhiymi potrzebami do
[potrzebami:
jwymagań określonych w art. 6 ustawy'.
l) architektonicznej

|2) cyfi-owej

3) informacyjno-komunikacyjnej.
7.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia Koordynator, |Przekazanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności
dostępności podmiotu publicznego zgodnie Zespół
Ipodmiotu public23nego do zatwierdzenia Staroście
iz art. 11 ustawy*.
IŁowickiemu.

l Opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia
l dostępności podmiotu publicznego na stronie
|intemetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej
|Powiatu Łowickiego.

l Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia

l dostępności podmiotu publicznego Wojewodzie

IŁódzkiemu.
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Ustawa zapewnianiu dostępności osobom ze szczegótoymi potrzebami (tj, Dz. U, z 2020 r, póz. 1062)
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