
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 
WÓJTA GMINY LELÓW 

z dnia 31.03 2021 r. 
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności 

 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyznacza się koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lelów oraz  

w jednostkach organizacyjnych Gminy Lelów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności: 
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

podmiot; 
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez pomiot; 
3) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. 
 

§ 2. 
1. Mając na celu spełnienie wymagań służących zapewnieniu dostępności Urzędu Gminy 

Lelów dla osób ze szczególnymi potrzebami powołuję Zespół ds. zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w składzie: 

1) Artur Miłek Przewodniczący Zespołu 
2) Renata Szymczyk  
3) Przemysław Kaliński  
4) Łukasz Kocela 
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) analiza stanu dostępności budynków i usług Urzędu Gminy Lelów dla osób  

ze szczególnymi potrzebami, 
2) opracowanie raportu z analizy dostępności, o której mowa w pkt 1, 
3) przygotowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu dostępności przy zastosowaniu 

uniwersalnego projektowania, racjonalnych usprawnień lub zapewnieniu dostępu 
alternatywnego. 

 
§ 3. 

Wykonanie Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy . 
 

§ 4 
Traci moc Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby 
pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Lelów 
Krzysztof Molenda 



 
Załącznik do Zarządzenia nr 34/2021 

Wójta Gminy Lelów 
z dnia 31.03.2021 r. 

 
Wykaz koordynatorów ds. dostępności w Urzędzie Gminy Lelów oraz jednostkach 
organizacyjnych Gminy Lelów 
 

L.p. Nazwa podmiotu Imię i nazwisko koordynatora ds. dostępności 

1. Urząd Gminy Lelów Artur Miłek 

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Lelowie 

Marta Lubaś 

3. Przedszkole w Nakle Jolanta Adamczyk  

4. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie Ewa Molenda 

5. Gminny Żłobek „Wesoły Maluch” w 
Lelowie 

Joanna Złotecka 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w 
Lelowie 

Ewelina Milka 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lelowie 

Iwona Kurek 

8. SP ZOZ GOZ w Lelowie Bożena Grewenda 

 


