
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 

WÓJTA GMINY BELSK DUŻY 

z dnia 19 maja 2022 r. 

 
w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2022, poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062 z późn.zm.) Wójt 

Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje: 

 

§1 

 

1. Wyznaczam Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i   informacyjno – 

komunikacyjnej w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pan Krzysztof Kowalski; 

2) Z-ca Przewodniczącego – Pani Paulina Galińska; 

 

2. Na członków Zespołu wyznaczam przedstawicieli poszczególnych jednostek 

organizacyjnych i zakładu budżetowego Gminy Belsk Duży oraz gminnych osób prawnych: 

 

1) Członek Zespołu ze strony Gminnego Zespoły Obsługo Placówek Oświatowych w 

Belsku Dużym – Pani Maria Walewska-Żółcik; 

2) Członek Zespołu ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym – 

Pani Urszula Kopycka; 

3) Członek Zespołu ze strony Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym – 

Pan Marek Szewczyk;  

4) Członek Zespołu ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym – Pan 

Damian Wysocki;  

5) Członek Zespołu ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym – Pani 

Izabela Majchrowska; 

6) Członek Zespołu ze strony SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym – Pan Adam 

Balcerowicz. 

 

3. Członek Zespołu wymieniony w § 1 ust.2 pkt 1 reprezentuje jednocześnie Publiczne Szkoły 

Podstawowe i Publiczne Przedszkole z terenu Gminy Belsk Duży. 

 

4. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w 

szczególności: 

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych 

wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności, 

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z  minimalnymi 

wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych, 

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, 

obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni  publicznej pod  kątem zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 



6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania 

uniwersalnego, 

7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych  działaniach w 

zakresie realizowanych zadań, 

8) sporządzenie raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, 

9) przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności w zakresie 

działalności Urzędu  i jednostek wymienionych w ust.2 i 3 niniejszego zarządzenia. 

 

5. Zobowiązuje się: 

1) pracowników Urzędu Gminy Belsk Duży do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia 

Koordynatora w zakresie realizacji zadań, 

2) kierowników jednostek wymienionych w ust. 2 i 3  do wdrożenia rozwiązań 

wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu. 

 

§ 2 

 

Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 4 podlega 

Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności. 

 

§ 4 

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Wójt Gminy Belsk Duży. 

 

§ 5 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 96/2020 Wójta 

Gminy Belsk Duży z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz 

zespołu ds. dostępności. 

 

/-/ Władysław Piątkowski 

Wójt Gminy Belsk Duży 

 

 

 

 

 

 

 


