
Zarządzenie nr 99/2022 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia  
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.  
z 2020 r. poz.1062) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do zmienianego zarządzenia – Plan działania dla Przedszkola Nr 5, otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 99/2022 
Burmistrza Miasta Gostynina  

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

PLAN DZIAŁANIA DLA PRZEDSZKOLA NR 5  
NA RZECZ POPRAWY ZAPREWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2024 

 
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) 
ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami dla przedszkola nr 5 

Budynek Przedszkola Nr 5 ul . Jana Kochanowskiego 2 

 
Lp. Zakres działania Realizujący 

zadania 
wynikające z art. 
6 ustawy 

Sposób realizacji założonych 
zadań 

Termin 

1. Wyznaczenie stałych miejsc 
odpoczynku wokół budynku 

przedszkola 

w zakresie 
dostępności 
architektonicznej 

Zainstalowanie stolików i ławek z 
podparciami w wyznaczonych 
miejscach na utwardzonych 
powierzchniach oraz pochwyty 
ułatwiające siadanie i wstawanie 

31.03.2024 

2. Miejsce parkingowe w zakresie 
dostępności 
architektonicznej 

Wyznaczenie na parkingu 
przedszkolnym miejsca 
oznaczonego dla osoby 
niepełnosprawnej - blisko wejścia 
do przedszkola 

31.08.2023 

3. Oznaczenia na zewnątrz w zakresie 
dostępności 
architektonicznej 

Widoczne oznaczenie budynku 
przedszkolnego w formie reklamy 

31.08.2021 

4. Strona internetowa w zakresie 
dostępności 
cyfrowej 

Dostosowanie strony internetowej 
Przedszkola nr 5 do wymogów 
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

31.08.2021 

5. Oznaczenie drzwi w zakresie 
dostępności 
informacyjno- 
komunikacyjnej 

Wymiana oznaczeń na drzwiach 
do pomieszczeń na wypukłe i 
oznaczenie ich Brajlem. 

31.03.2022 

 


