
ZARZĄDZENIE NR 92/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu do współpracy 
z koordynatorem 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.   Wyznaczam Pana Józefa Boguckiego Sekretarza Gminy Małkinia Górna do pełnienia funkcji 
koorydnatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. 

2. Powołuję zespół do współpracy z koordynatorem ds. dostępności w zakresie dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, w składzie: 

1) Pani Wiesława Augustyniak - inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi; 

2) Pan Piotr Przewoźny - podinspektor ds. inwestycji; 

3) Pan Piotr Konferowicz - starszy informatyk. 

3. Funkcję Przewodniczącego zespołu pełni koordynator ds. dostępności. 

§ 2. Do zadań koordynatora, przy pomocy zespołu, należy w szczególności:  

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Małkini 
Górnej; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Małkini Górnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Małkini Górnej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami; 

4) przedstawianie Wójtowi Gminy Małkinia Górna bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu 
zadań wymienionych w pkt 1-3; 

5) sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. dostępności.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

   

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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