
ZARZĄDZENIE NR 46/22 

Wójta Gminy Ułęż 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 
 

Na podstawie art.33 ust.3 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (tekst jednolity ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),  

 

zarządza się, co następuje: 

 

                                                                                       § 1 

1. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wyznacza się Pana Rafała Walaska pełniącego  funkcję 

Koordynatora do spraw  dostępności w Urzędzie Gminy Ułęż i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Ułęż. 

2. Powołuje się działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności 

zespół do spraw dostępności w składzie: 

 

1)    Michał Paprota  

2)    Robert Bieńczak   

3)    Elżbieta Kossowska – Lorenc 

4)    Damian Wawerek  

                                                                         

§ 2 

1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2,   

 należą w szczególności zadania związane z: 

1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 

przez Urząd Gminy Ułęż i gminne jednostki organizacyjne; 

2)    przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w 

art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej. 

3)    monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Ułęż i gminnych jednostek 

organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Zobowiązuje się: 

1)    pracowników Urzędu Gminy Ułęż do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia   

Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, 

2)    kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do ścisłej współpracy z 

Koordynatorem i zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań 

wymaganych ustawą.  

                                                                                       § 3 

  

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 

 

                                                                                      § 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Ułęż z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie  



wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności. 

 

 

                                                                                      § 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                           

Wójt Gminy Ułęż  

/- Barbara Pawlak/ 


