
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Andrespolu 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam Pana Marka Dudę do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie 
Gminy w Andrespolu, zwanego dalej „Koordynatorem do Spraw Dostępności”. 

§ 2. Do zadań Koordynatora do Spraw Dostępności należy: 

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy 
w Andrespolu; 

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

3) Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Andrespolu i współpraca z gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 3. Zobowiązuję: 

1) Pracowników Urzędu Gminy w Andrespolu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi 
do Spraw Dostępności w zakresie realizacji zadań; 

2) Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Andrespolu do wdrożenia rozwiązań 
wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz do ścisłej współpracy z Koordynatorem do Spraw Dostępności. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do Spraw Dostępności a nadzór nad jego 
wykonaniem Sekretarzowi Gminy Andrespol. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Andrespolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol. 

 

  
 

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 
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