
ZARZĄDZENIE NR VIII/156/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie 
Miejskim Orzesze 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020r. poz. 920) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 

zarządza się, co następuje 

§ 1. 1. Wyznacza się Panią Monikę Starok jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do spraw 
dostępności w Urzędzie Miejskim Orzesze. 

2. Powołuje się działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności zespół do 
spraw dostępności w składzie: 

1) Marek Bem – Członek Zespołu; 

2) Marzena Nowak – Członek Zespołu; 

3) Alina Mika – Członek Zespołu; 

4) Mariusz Porwolik – Członek Zespołu; 

5) Michał Nowak – Członek Zespołu; 

§ 2. 1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, należą 
w szczególności zadania związane z: 

1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd 
Miejski Orzesze i jednostki organizacyjne; 

2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami 
służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności 
architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej. 

3) monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego Orzesze w zakresie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2. Zobowiązuje się: 

1) pracowników Urzędu Miejskiego Orzesze do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia 
Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, 

2) kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do ścisłej współpracy z Koordynatorem 
i zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
Orzesze 

 
 

inż. Mirosław Blaski 

Id: 30063B07-0047-4E2B-ADF4-4C87E90796C4. Przyjęty Strona 2




