
ZARZt\DZENIE Nr 59/2020 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 wrzesnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dost'rpnosci oraz powolania Zespolu 

do spraw dost'rpnosci w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 30 ust. I i art . 33 ust. I i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (Oz. U. z 2020 r. pOZ. 713 z pMn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 Iipca 2019 r. 

o zapewnieniu dost~pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Oz. U. z 2019 r. poz. 1696 

z pMn. zm.) zarz~dzam, co nast~puje : 

§1. W Urz~dzie Gminy w Sochocinie, zwanym dalej .. Urzydem", wyznaczam Pani'l Iwon~ 

Urbansk'l - Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego 

do peinienia funkcji Koordynatora do spraw dost~pnosci, zwanego dalej ..Koordynatorem··. 

§2. Do zadan Koordynatora nalezy w szczegolnosci: 

1) Wsparcie osob ze szczegolnymi potrzebami w dost~pie do usrug swiadczonych przez 

Urz'!d, 
2) 	 Przygotowanie i koordynacja planu dziatania na rzecz poprawy zapewniania dost~pnosci 

osobom ze szczegolnymi potrzebami przez Urz'!d, zgodnie z wymaganiami okrdlonymi 

wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dost~pnosci osobom 

ze szczegolnymi potrzebami, 

3) Monitorowanie dziafalnosci podejmowanej przez Urz'!d w zakresie zapewniania 

dost~pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, 

4) Przedstawienie Wojtowi Gminy Sochocin biez'!cych informacji 0 podejmowanych 

dziataniach z zakresu realizowanych dziatan, 

5) Sporz,!dzanie raportu 0 stanie zapewnienia dost~pnosci osobom ze szczegolnymi 

potrzebami w U rz~dzie , 

6) Prowadzenie dziaian na rzecz promocji dost~pnosci oraz zasad projektowania 

uniwersalnego. 

§3.1. Poworuj~ ZespOt do spraw dostypnosci, zwany dalej ..Zespoiem", do kt6rego zadan 
nalezy wsparcie Koordynatora w zakresie realizacji zadan okreslonych w § 2. 

2. W skiad Zesporu wchodz'! : 

I) Koordynator, 0 ktorym mowa w § I - Przewodnicz'!cy Zesporu. 

2) Anna Kaniewska (Podinspektor ds. inwestycji) - Cztonek Zesporu 

§4. Zobowi,!zuj~ wszystkich pracownikow Urz~du do udzielania niezb~dnej pomocy 

i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadan wynikaj,!cych z niniejszego zarz,!dzenia. 
§5.1. Koordynator w zakresie realizowania zadan, 0 ktorych mow a w § 2, podlega W6jtowi 
Gminy Sochocin. 

2. Nadzor nad realizacj'l zarz'!dzenia b~d~ sprawowac osobiscie. 


§6. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Koordynatorowi. 


§7. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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mgr Jer 


