
 

ZARZĄDZENIE NR  581/21 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 23 listopada 2021r. 
 

w sprawie:  powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznaczam Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych tut. Urzędu do pełnienia funkcji Koordynatora 

ds. dostępności w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

 

§ 2 

Koordynator ds. dostępności realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do których należą m.in.:  

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmioty 

określone w art. 14 ust. 1 cyt. ustawy na terenie Miasta Mysłowice, 

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 zgodnie  

z wymaganiami określonymi w art. 6 cyt. ustawy,  

3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4. wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zapewnia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, inicjowaniu działań na rzecz poprawy świadomości 

społecznej oraz promowanie współpracy w zakresie dostępności między jednostkami samorządu 

terytorialnego, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami,  

5. wdrażanie oraz koordynacja realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Dostępność Plus 

2018-2023.  

 

§ 3 

W czasie dłuższej nieobecności Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych czynności Koordynatora 

ds. dostępności podejmuje Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.   

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 223/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 maja 2020r. z późn. zm.  

w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.  

 

§ 5 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych.  

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia pełni Prezydent Miasta Mysłowice.   

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.  

 

 
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ  
 

 (pieczątka i podpis kierownika jednostki) 

Otrzymują:  
1. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu  
2. OR a/a 


