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WÓJT GMINY LUBICZ 
    ul. Toruńska 21 
87-162 LUBICZ DOLNY  

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINIE LUBICZ NA LATA 2022-2025 

 

Na podstawie art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) ustala się plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Lp Zakres działania Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art. 6 
ustawy  

Sposób realizacji Termin 

1 Opracowanie 

,,Harmonogramu 

Realizacji Planu”, który 

obejmuje szacunkowe 

koszty wprowadzenia i 

wdrożenia zmian 

będących efektem 

przeprowadzonego w 

UG Lubicz Raportu z 

przeglądu procedur w 

zakresie dostępności w 

ramach projektu 

,,Akcelerator dostępności 

JST Makroregionu 

Południowo - 

Zachodniego nr 

POWR.02.18.00-

00.0081/20 

współfinansowanego ze 

środków Unii 

Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-

2020 oraz 

obserwowanych potrzeb 

na rzecz osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. W wyniku 

 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 potrzebami- 
przekazanie do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Lubicz. Podanie 
informacji do publicznej 
wiadomości. 

do końca 
2022 r.  
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monitorowania 

działalności Urzędu, o 

którym mowa w art. 14 

ust. 2 ustawy w zakresie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, Plan 

działania zostaje 

uszczegółowiony w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, 

cyfrowej oraz 

informacyjno-

komunikacyjnej. 
 

2.  Analiza stanu obiektów 
Gminy Lubicz pod 
względem dostosowania 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikająca z przepisów 
ustawy. 

 Inwentaryzacja obiektów Gminy 
Lubicz, oszacowanie kosztów 
prac niezbędnych do wykonania 
w celu zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  

Do końca 
2023 r. 

3 Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności: 

1. Architektonicznej 
2. Cyfrowej 
3. Informacyjno-

Komunikacyjnej 

 Podanie na stronie internetowej 
urzędu i BIP informacji 
adresowych i kontaktowych 
podmiotów wspierających  
osoby ze szczególnymi 
potrzebami.  

Realizacja w 
całym okresie 
działania. 

4 Dokonanie analizy pod 
kątem dostosowania 
administracyjnych 
obiektów do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności. 

 Uzyskanie informacji pisemnych 
ze wskazaniem na wymagania w 
wymiarze architektonicznym, 
cyfrowym, informacyjno-
komunikacyjnym wynikające z 
zapisów art. 6 ustawy.  

Do końca 
2023 r. 

5 Dokonanie diagnozy w 
zakresie dostępności 
alternatywnej w obiektach 
Gminy Lubicz. 

 Wskazanie sposobów 
zapewnienia wsparcia osobom 
ze szczególnym potrzebami w 
niezbędnym zakresie dla tych 
osób poprzez np. wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, 
zapewnienie pracownika lub 
wolontariusza lub innej osoby ze 
szczególnymi potrzebami. 
Uzyskanie informacji pisemnych 
ze wskazaniem na wymagania o 
charakterze zapewniającym 
wsparcie, wynikające z zapisów 
art. 7 ustawy.  

Do końca 
2023 r. 

7 Zbieranie danych 
zbiorczych do raportu 
zbiorczego. 

 Zebranie danych do raportu 
zbiorczego ze wszystkich 
jednostek organizacyjnych 
gminy Lubicz. Uzyskanie danych 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
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w zakresie realizacji, uwag 
odnoszących się do  
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami oraz przekazywanie 
zaleceń dotyczących usunięcia 
tych wad.  

8 Sporządzenie Raportu 
Zbiorczego.  

 Przygotowanie raportu 
zbiorczego na podstawie 
zebranych informacji oraz 
przekazanie raportu do 
zatwierdzenia przez Wójta 
Gminy Lubicz, następnie 
podanie go do publicznej 
wiadomości na stronie 
internetowej Gminy oraz stronie  
BIP.  

W 
wyznaczonym 
terminie.  

9 Kampania informacyjna  Przygotowanie kampanii 
informacyjnej na temat 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
Realizacja kampanii społecznej 
podnoszącej wrażliwość i 
świadomość społeczną.  

Realizacja w 
całym okresie 
działania. 

 

 

 

                                                                                                                                        WÓJT  

Marek Nicewicz  


