
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami w Gminie Istebna.
Na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj. (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

lp. Działanie
Termin

realizacji Niezbędne działania
Zalecenia do

wdrożenia/wnioski
z konsultacji

Dostępność architektoniczna

1.
Przebudowa wejścia do 
budynku Urzędu Gminy 
Istebna

2022-2023 r.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na:
 Wykonanie przedmiaru, kosztorysu i projektu przebudowy wejścia

do Urzędu Gminy Istebna 
 Zastosowanie platformy schodowej
 Przebudowę schodów

2. Rozeznanie rynku
3. Wybór Wykonawcy
4. Realizacja i odbiór robót

W 2022 roku 
opracowano 
dokumentację i 
złożono wniosek o 
dofinansowanie do 
PFRON

Realizacja projektu 
w 2023 r. 

2. Przebudowa parteru w 
Urzędzie Gminy Istebna 2022-2023 r.

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na:
 Wykonanie przedmiaru, kosztorysu i projektu przebudowy parteru

Urzędu Gminy Istebna
 Projekt Biura obsługi Interesanta wraz z dostosowaniem dla osób 

ze szczególnymi potrzebami
 Dostosowanie Kasy dla osób ze szczególnymi potrzebami
 Remont toalety z uwzględnieniem dostosowania dla osób ze 

szczególnymi potrzebami
2. Rozeznanie rynku
3. Wybór Wykonawcy
4. Realizacja i odbiór robót

W 2022 roku 
opracowano 
dokumentację 
projektową.

W 2023 r. planuje 
się przygotowanie 
wniosku 
projektowego oraz 
pozyskanie 
dofinansowania. 

Dostępność informacyjno- komunikacyjna



1.

Obsługa tłumacza z 
wykorzystaniem środków 
wspierających 
komunikowanie się w języku 
polskim migowym 

2022-2023 r.
1. Rozeznanie rynku
2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą
3. Wdrożenie usługi

W roku 2022 oraz 
2023 Usługa 
dostępna po 
wcześniejszym 
umówieniu. 

2.

Instalacja urządzeń lub 
innych środków 
technicznych dla osób 
niedosłyszących, w 
szczególności pętli 
indukcyjnych w Kasie oraz 
Biurze Obsługi Interesanta

2022-2023 r.

1. Rozeznanie rynku
2. Zakup urządzeń i odbiór
3. Umieszczenie na stronie www.istebna.eu informacji o posiadaniu pętli 

indukcyjnych

Urządzenie 
zostanie zakupione 
w 2023 w ramach 
dofinansowania z 
PFRON.

3.

Instalacja planu 
tyflograficznego wraz z 
zastosowaniem alfabetu 
brajla 2022-2023 r.

1. Rozeznanie rynku
2. Zakup planu tyflograficznego i odbiór
3. Montaż planu tyflograficznego na parterze Urzędu Gminy Istebna

Plany 
tyflograficzne oraz 
oznaczenia drzwi 
zostaną 
zamontowane w 
2023 r. w ramach 
dofinansowania z 
PFRON. 

Dostępność cyfrowa

1.

Zapewnienie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
Istebna możliwości 
odczytywania maszynowego 
tekstów, zapewnienia 
informacji w tekście łatwym 
do czytania oraz nagrań 
treści w języku polskim 
migowym

2023 r.

1. Rozeznanie rynku odnośnie nagrań treści w języku polskim migowym
2. Zawarcie umowy  z wybranym Wykonawcą
3. Wdrożenie usługi na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna
4. Przeprowadzenie testu i odbiór usługi

Zadanie zostanie 
zrealizowane w 
2023 r. 

2. Zapewnienie na stronie 2022 r. 1. Przygotowanie przez pracownika urzędu informacji o zakresie Na stronie gminy 



internetowej Urzędu Gminy 
Istebna informacji o zakresie
jego działalności 

dostępności dla osób niedowidzących i niedosłyszących.
2. Wdrożenie informacji na stronie www.

znajdują się 
informacje z 
zakresu jej 
działalności.

3.

Dostosowanie dokumentów 
zamieszczanych na stronie 
internetowej urzędu do 
wymogów ustawy o 
dostępności stron 
internetowych Działanie ciągłe

1. Przeszkolenie pracowników z tworzenia dokumentów dostępnych
2. Opracowanie dokumentów

W 2022 roku 
opracowano ulotkę 
odnośnie tworzenia
dostępnych 
dokumentów oraz 
przekazano do 
wszystkich biur UG 
w Istebnej. Planuje 
się szkolenia z 
dostępności w 
2023 r. 

4.

Zapewnienie na stronie 
internetowej urzędu 
deklaracji dostępności 2022 r.

1. Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej

2. Przygotowanie deklaracji dostępności cyfrowej
3. Zamieszczenie przygotowanych deklaracji na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Istebna

Deklaracja 
dostępności 
dostępna na 
stronie. 

Podpisano
mgr Łukasz Małysz

Zastępca Wójta Gminy Istebna 

Sporządził: koordynator ds. dostępności Golik Wioleta 


