
ZARZĄDZENIE NR S.0050.0049.2021

Burmistrza Radlina

z dnia26 marca 2021 r.

w sprawie wdrożenia pierwszego planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie artykułu 14 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 t.j.

z dnia 2020.06.19)

Burmistrz Radlina

zarządza, co następuje:

§1. Mając na celu zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, uznając działania

w tym zakresie za jeden z priorytetów działalności, przyjmuje się plan działania

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w brzmieniu

ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam wyznaczonym odrębnie koordynatorom

ds. dostępności.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 roku.



Załącznik do Zarządzenia nr S.0050.0049.2021
Burmistrza Radlina z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wdrożenia pierwszego planu działania
na rzecz poprawy zapewniania dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami.

PIERWSZY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

§1. Plan obejmuje następującej miejskie jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miasta Radlin, reprezentowany przez Burmistrza Radlina

– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora

– ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin,

3. Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora

– ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin,

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Orkana 5, 44-310 Radlin,

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora

– ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin,

6. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie, reprezentowany przez 

Dyrektora

– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,

7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora

– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,

8. Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora

– ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin,

9. Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora

– ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin,

10. Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora

– ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin,

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin,

12. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin,

13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Rymera 170, 44-310 Radlin,



14. Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin,

15. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora

– ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin,

16. Świetlica Środowiskowa w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora

– ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin (tel. 324570089).

§2. Ustalenie zakresu planu (planowanych działań) dot. realizacji zadań w zakresie zapewniania

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzedzono przeprowadzeniem postępowań

sprawdzających (audytów) dot. stanu zapewnienia dostępności oraz obowiązków podmiotów

publicznych w zakresie o którym mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności cyfrowej, o której mowa w ustawie z dnia

04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie nieprawidłowości we wskazanych

w §1 miejskich jednostkach organizacyjnych. Minimalne wymagania służące zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmujące dostępność architektoniczną,

dostępność cyfrową oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną nie są w pełni zapewnione.

Jednostki zasadniczo są gotowe do świadczenia dostępu alternatywnego polegającego

na  zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób, zapewnieniu wsparcia

technicznego lub wprowadzeniu takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb osób

ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. Jednostki wskazane

w §1 złożyły stosowne  raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg stanu

na dzień 01.01.2021 roku, gdzie zawarto informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot,

w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań dot. zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami. Raporty o stanie zapewniania dostępności zostały opublikowane

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin. 

§3. Przyjmuje się następujące zadania do realizacji w zakresie zapewniania dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami:

1. W zakresie dostępności architektonicznej

a) Uwzględnianie (na każdym etapie działań związanych z przygotowaniem i realizacją

prac budowlanych i remontowych, począwszy od etapu projektowania) konieczności

zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

budynków oraz konieczności instalacji urządzeń lub zastosowania odpowiednich

środków technicznych i rozwiązań architektonicznych -  w zakresie racjonalnym, mając



na uwadze stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele.

b) Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

c) Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji

lub ich uratowania w inny sposób (w tym np. poprzez informację o kierunkach i drogach

ewakuacji w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej; drzwi, przegrody ogniowe

i przeciwdymowe lub bezpieczne pokoje oczekiwania na ewakuację; schodowe wózki

ewakuacyjne; szkolenia pracowników).

2. W zakresie dostępności cyfrowej

a) Dostosowanie stron internetowych (oraz aplikacji mobilnych, jeżeli będą stosowane)

do wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych poprzez zapewnienie pełnej funkcjonalności, kompatybilności,

postrzegalności i zrozumiałości strony internetowych (oraz aplikacji mobilnych, jeżeli

będą stosowane).

b) Bieżąca, doraźna kontrola stron internetowych  (oraz aplikacji mobilnych, jeżeli będą

stosowane), przez pracowników redagujących te strony pod kątem zapewnienia

funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

3. W zakresie dostępności informacyjno-komuniacyjnej

a) Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie

się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym

i innych środkach komunikowania się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online

do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

b) Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych

o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

4. W pozostałych zakresach

a) Coroczne raportowanie przez kierujących miejskim jednostkami organizacyjnych

dot. zakresu podjętych działań dot. poprawy zapewniania dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami. Kierujący miejską jednostką organizacyjną, składa

Burmistrzowi Radlina, za pośrednictwem koordynatora dot. dostępności następujące

sprawozdania:

• do dnia 31.01.2022 r. - za okres od 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

• do dnia 31.01.2023 r. - za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

• do dnia 31.01.2024 – za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.



• do dnia 30.04.2025 – za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2025 r.

b) Wdrożenie narzędzia informatycznego do odnotowania zdarzeń polegających

na realizacji dostępu alternatywnego przez poszczególne miejskie jednostki

organizacyjne oraz innych istotnych zdarzeń dot. zapewnienia dostępności.

c) Wspieranie koordynatorów dostępności w wypełnianiu przez nich zadań, zapewniając

im w szczególności dostęp do danych i informacji, a także zasoby niezbędne

do podnoszenia wiedzy fachowej.

§4. Realizacja zadań o których mowa §3 prowadzona będzie sukcesywnie we wszystkich

wskazanych w §1 miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.04.2021 r.

do 31.03.2025 r.

§5. Za realizację zadań w poszczególnych miejskich jednostkach organizacyjnych odpowiadają

kierujący tymi jednostkami. Wdrożenie planu we wszystkich jednostkach koordynują

koordynatorzy ds. dostępności wyznaczeni odrębnym zarządzeniem.


