Zatwierdzam: 25 września 2020 r.
(w oryginale podpisał)
Starosta Opoczyński
Marcin Baranowski

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE NA LATA 2020-2021*
*plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

Lp

Zakres działań

Realizujący
zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Analiza stanu budynku
Starostwa Powiatowego w
Opocznie pod względem
dostosowania, w zakresie
dostępności
architektonicznej,
do
potrzeb
osób
ze
szczególnymi potrzebami

Koordynator
ds. Dostępności
we współpracy
z Zespołem
ds. Zamówień
Publicznych
i Inwestycji
w
Wydziale
Organizacyjnym,
Zamówień
Publicznych,
Inwestycji
i
Zarządzania
Kryzysowego

Przeprowadzenie przeglądu do 31
obiektu pod względem 2020 r.
dostępności
architektonicznej
oraz
ewentualne oszacowanie
kosztów prac, które będą
musiały zostać wykonane,
by
spełnione
zostały
minimalne
wymagania
służące
zapewnieniu
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
wynikające z przepisów
ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami

2.

Analiza stanu budynku
Starostwa Powiatowego w
Opocznie pod względem
dostosowania, w zakresie
dostępności informacyjno-

Koordynator ds.
Dostępności we
współpracy
z Zespołem ds.
Zdrowia i Osób

Przeprowadzenie przeglądu do 21 stycznia
obiektu pod względem 2021 r.
dostępności informacyjnokomunikacyjnej
oraz
ewentualne oszacowanie

grudnia

1

komunikacyjnej,
do Niepełnosprakosztów,
które
będą
potrzeb
osób
ze wnych
w musiały zostać poniesione,
szczególnymi potrzebami
Wydziale
by
spełnione
zostały
Ochrony
minimalne
wymagania
Środowiska,
służące
zapewnieniu
Zdrowia i Osób dostępności osobom ze
Niepełnospraszczególnymi potrzebami
wnych;
wynikające z przepisów
ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami

3.

Analiza stanu dostępności
cyfrowej:
strony
internetowej
Powiatu
Opoczyńskiego
oraz
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego w Opocznie
do
potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Przeprowadzenie analizy w do 31
Dostępności we zakresie
dostępności 2020 r.
współpracy
cyfrowej
z Zespołem ds.
Informatyki
w
Wydziale
Organizacyjnym,
Zamówień
Publicznych,
Inwestycji
i
Zarządzania
Kryzysowego

4.

Dokonanie diagnozy w Koordynator ds.
zakresie
dostępu Dostępności
alternatywnego

5.

Aktualizacja
procedur Koordynator ds. Aktualizacja procedur w
związanych z dostępem Dostępności
zakresie:
alternatywnym
w
1) zapewnienia osobie ze
Starostwie Powiatowym w
szczególnymi potrzebami
Opocznie
wsparcia innej osoby
lub
2) zapewnienia wsparcia
technicznego osobie ze
szczególnymi potrzebami,
w tym z wykorzystaniem

Przeprowadzenie
anonimowego badania
ankietowego dotyczącego
stopnia zadowolenia z
realizacji usług
dostępnościowych wśród
klientów Starostwa
Powiatowego w Opocznie

do 28
2021 r.

grudnia

lutego

do
30 października
2020 r.

2

nowoczesnych technologii,
lub
3) wprowadzenia takiej
organizacji Starostwa
Powiatowego w Opocznie,
która umożliwi realizację
potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami,
w niezbędnym zakresie dla
tych osób, w tym
opracowanie wniosku o
zapewnienie dostępności

6.

Monitoring
przypadków Koordynator ds. Prowadzenie wykazu
zapewnienia
dostępu Dostępności
dotyczącego przypadków
alternatywnego
konieczności zapewnienia
dostępu alternatywnego w
Starostwie Powiatowym w
Opocznie poinformowanie
dyrektorów wydziałów w
Starostwie Powiatowym
oraz kierowników komórek
równorzędnych o
prowadzeniu ww. wykazu

na bieżąco

7.

Sporządzenie Raportu o Koordynator ds. 1.Przedstawienie projektu do 31
stanie
zapewnienia Dostępności
Raportu
o
stanie 2021 r.
dostępności osobom ze
zapewnienia dostępności
szczególnymi potrzebami
osobom ze szczególnymi
potrzebami
Staroście
Opoczyńskiemu

marca

2.Zatwierdzenie Raportu o
stanie
zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
przez
Starostę
Opoczyńskiego
3.Opublikowanie Raportu o
stanie
zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego w Opocznie
3

4.Przedstawienie Raportu o
stanie
zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
Wojewodzie Łódzkiemu

8.

Określenie
działań
z
zakresu
poprawy
dostępności
architektonicznej
w
budynku
Starostwa
Powiatowego w Opocznie

Koordynator ds.
Dostępności
pod nadzorem
Sekretarza
Powiatu,
w
uzgodnieniu ze
Skarbnikiem
Powiatu

Ustalenie harmonogramu do 28
działań na rzecz poprawy 2021 r.
dostępności
architektonicznej oraz
określenie
ram
finansowych w budżecie
Powiatu na ich realizację

lutego

9.

Ustalenie działań z zakresu
poprawy
dostępności
informacyjnokomunikacyjnej w budynku
Starostwa Powiatowego w
Opocznie

Koordynator ds.
Dostępności
pod nadzorem
Sekretarza
Powiatu,
w
uzgodnieniu ze
Skarbnikiem
Powiatu

Ustalenie harmonogramu do 28
działań na rzecz poprawy 2021 r.
dostępności informacyjno komunikacyjnej w zakresie
zapewnienia obsługi z
wykorzystaniem środków
wspierających
komunikowanie się oraz
określenie
ram
finansowych w budżecie
Powiatu na ich realizację

lutego

10.

Ustalenie działań z zakresu
poprawy
dostępności
cyfrowej
strony
internetowej
Powiatu
Opoczyńskiego
oraz
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Starostwa
Powiatowego w Opocznie

Koordynator ds.
Dostępności
pod nadzorem
Sekretarza
Powiatu,
w
uzgodnieniu ze
Skarbnikiem
Powiatu

Ustalenie harmonogramu do 28
przebudowy
strony 2021 r.
internetowej
oraz
Biuletynu
Informacji
Publicznej do standardu
WCAG 2.1 oraz określenie
środków finansowych w
budżecie
Powiatu
na
realizację tego zadania

lutego

11.

Określenie
możliwości Koordynator ds. Ustalenie
możliwości na bieżąco
pozyskania
środków Dostępności we pozyskiwania
środków
zewnętrznych na realizację współpracy
zewnętrznych, na lata
4

zadań z zakresu poprawy z
wydziałami 2020-2025,
dostępności dla osób ze Starostwa
w szczególności:
szczególnymi potrzebami
Powiatowego
w Opocznie
1)z Funduszu Dostępności
2)z Funduszy Unijnych,
3)z dotacji celowych
z budżetu Państwa
4)z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych

Opracował:
Koordynator ds. Dostępności
w Starostwie Powiatowym w Opocznie
Beata Rogulska

5

