
Zarządzenie Nr EK.0050.189.2020 

Burmistrza Kłobucka 

z dnia 16 września 2020 r. 

 

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności  

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz § 8 ust. 1 i 4 

i § 18 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku nadanego zarządzeniem 

nr OR.120.51.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku z późn. zm. 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznacza się Panią Annę Klamę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności                    

w Urzędzie Miejskim w Kłobucku. 

 

§ 2 

Powołuje się zespół roboczy do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Kłobucku,                            

w następującym składzie: 

1) Anna Klama – koordynator ds. dostępności - przewodnicząca zespołu; 

2) Sylwia Piątkowska – zastępca przewodniczącej zespołu; 

3) Anna Grabowska-Graj – członek zespołu; 

4) Małgorzata Krupa – członek zespołu; 

5) Grzegorz Nabiałczyk – członek zespołu; 

6) Adam Stasiński – członek zespołu; 

7) Adrian Szczerkowski – członek zespołu. 

 

§ 3 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu, w szczególności należy: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd Miejski w Kłobucku; 

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

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Kłobucku; 

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Kłobucku w zakresie zapewnienia 

dostępności osobom z szczególnymi potrzebami; 

4) przedstawianie Burmistrzowi Kłobucka bieżących informacji o podejmowanych 

działaniach z zakresu realizowanych zadań. 

 

§ 4 

Zobowiązuje się: 

1) pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku do udzielenia niezbędnej pomocy                         

i wsparcia koordynatorowi do spraw dostępności, w zakresie realizacji zadań 

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

szczególnymi potrzebami; 

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych 

ustawą, o której mowa w pkt 1 oraz współpracy z koordynatorem do spraw dostępności. 



 

§ 5 

Koordynator do spraw dostępności w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w ustawie 

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

bezpośrednio Burmistrzowi Kłobucka. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Kłobucka 

Jerzy Zakrzewski 


