Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Elbląg
Data opracowania/przyjęcia planu: 22.03.2021 r.

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne
działania/kroki punkty
kontroli postępów prac

Referat
odpowiedzialny

Zmiana oświetlenia
(zwiększenie natężenia)
Do końca 2021
przed i za wejściem do
budynku urzędu gminy.

 Przygotowanie
zapytania ofertowego,
 Realizacja i odbiór
robót.

Referat Infrastruktury

Wymiana oznaczeń na
drzwiach do
pomieszczeń na
wypukłe i oznaczenie
ich brajlem w budynku
urzędu.

 Oszacowanie wartości
zamówienia na dostawę
oznaczeń brajlowskich.
 Przygotowanie
zapytania ofertowego na
dostawę i instalację
oznaczeń.
 Realizacja i odbiór
robót.

Referat Infrastruktury

Budowa dźwigu –
platformy – przy
budynku urzędu.

Oznakowanie miejsca
parkingowego dla osób
niepełnosprawnych.

Dostosowanie
wszystkich dokumentów
elektronicznych do
wymagań ustawy o
dostępności cyfrowej

Do końca 2022

 Dokumentacja
budowalna do
końca czerwca
2021,
 Budowa
dźwigu –
platformy do
końca 2021.
 Realizacja do
końca roku 2022.

 Szkolenie
pracowników do
końca roku 2021,
 Opracowanie i
dostosowanie
dokumentów do
końca roku 2022,

 Przegotowanie
postępowania na
opracowanie
dokumentacji budowlanej,
 Odbiór dokumentacji,
Referat Infrastruktury
 Przygotowanie
przetargu na budowę
dźwigu,
 Odbiór robót – do
końca 2021.
 Realizacja prac do
końca roku 2022

 Szkolenie
pracowników,
 Opracowanie
dokumentów.

Referat Infrastruktury

Informatyk,
Osoby do
przeszkolenia:
pracownicy Urzędu
Gminy Elbląg.

Element planu

Usunięcie błędów na
stronie www

Instalacja pętli
indukcyjnej w urzędzie.

Czas realizacji

Niezbędne
działania/kroki punkty
kontroli postępów prac

 Do końca roku
2023

 Usunięcie błędów
przez informatyka,
 Sprawdzenie działania
stron po usunięciu
błędów.

Do końca 2023

Przeprowadzenie
audytu – uzyskanie
Do końca 2024
certyfikatu dostępności.

 Przeprowadzenie
zapytania na dostawę
i instalację pętli,
 Instalacja i odbiór,
 Umieszczenie na
stronie www informacji
o pętli.
 Przygotowanie
zapytania ofertowego na
przeprowadzenie audytu,
 Realizacja audytu
i odbiór raportu,
 Przeprowadzenie
konsultacji wyników
badania ze wszystkimi
referatami urzędu przy
udziale osoby z obszaru
dostępności,
 Wprowadzenie do
planu zaleceń raportu
z uwzględnieniem
konsultacji – aktualizacja
planu,
 Uzyskanie certyfikatu
dostępności.

Referat
odpowiedzialny

Informatyk.

Informatyk.
Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury,
Pozostałe Referaty
Urzędu.

