
Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 

września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do 

spraw dostępności w Gminie Kawęczyn 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 
19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Wyznacza się Panią Ewę Frątczak jako Koordynatora do spraw dostępności w 
Gminie Kawęczyn dla budynku Urzędu Gminy Kawęczyn oraz jednostek organizacyjnych 
w nim się znajdujących: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz 
Centrum Usług Wspólnych w obszarze: 
– architektonicznym, 
- cyfrowym,  
- informacyjno – komunikacyjnym. 
 
2. Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności są opublikowane pod 
adresem http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html 

§ 2 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Gminę lub inne jednostki, którym powierzono realizację zadań publicznych.; 
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – załącznik nr. 1; 

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 3 

W celu wsparcia koordynatora ds. dostępności w Gminie wyznacza się zespół w osobach 
1)  Pani Justyna Goślińska – Kończak jako Koordynatora do Spraw Dostępności 
Cyfrowej strony http://kaweczyn.naszops.pl/ 
2) Pani Marta Śniegocka jako Koordynatora do Spraw Dostępności Cyfrowej strony 
http://bip.kaweczyn.edu.pl.  
 

http://kaweczyn.naszops.pl/
http://bip.kaweczyn.edu.pl/


§ 4 

Ponadto zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych do udzielenia niezbędnej pomocy i 
wsparcia w/w osoby w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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