
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.48.2022 
BURMISTRZA OLECKA 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na  lata 2022 -2023 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 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. Ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 r. 

§ 2. Harmonogram planu działania w zakresie poprawy zapewniania 
dostępności w obszarze informacyjno-komunikacyjnym stanowi załącznik Nr 1 do 
zarządzenia. 

§ 3. Harmonogram planu działania w zakresie poprawy zapewniania 
dostępności w obszarze architektonicznym stanowi załącznik Nr 2 do 
zarządzenia. 

§ 4. Harmonogram planu działania w zakresie poprawy zapewniania 
dostępności w obszarze cyfrowym stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Wykaz pozostałych działań prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Olecku 
zmierzających do poprawy zapewnienia  dostępności usług realizowanych przez 
urząd stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Wykaz działań, które będą realizowane w Urzędzie Miejskim w Olecku  
oraz jednostkach organizacyjnych, zmierzających do poprawy zapewnienia 
dostępności usług w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych 
załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Traci moc zarządzenie  ORN.0050.14.2022 Burmistrza Olecka z dnia 
21 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 2022r. 
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§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Karol Sobczak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 
ORN.0050.48.2022 
Burmistrza Olecka 
z dnia 23 marca 2022 r. 

Harmonogram działań z zakresu informacyjno-komunikacyjnego w 2022 roku. 

Wskazanie działania Wydział odpowiedzialny Szacunkowy 
koszt 

1. Doposażenie Punktu 
Obsługi Klienta: 
a) zakup lupy,  
b) zakup szablonu do podpisu,  
c) zakup stanowiskowej pętli 
indukcyjnej  (wraz z 
instruktażem montażu i 
kalibracji sprzętu) 
2.Zakup stanowiskowej pętli 
indukcyjnej w Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu, 
Narkotyków i 
Współuzależnienia (wraz z 
instruktażem montażu i 
kalibracji sprzętu) 
 
Przygotowanie zapytania 
ofertowego, zlecenie i nadzór 
nad realizacją 

Wydział ORN 
 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 

6250,00 zł 

2. Szkolenia wewnętrzne w 
zakresie komunikacji 
audiowizualnej z udziałem 
tłumacza PJM - przygotowanie 
szkolenia wewnętrznego w 
formie instruktażu  w zakresie 
komunikacji audiowizualnej z 
udziałem tłumacza PJM  

Koordynator ds. dostępności 
cyfrowej 
 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 

Działanie 
bezkosztowe 

3. Szkolenia wewnętrzne z 
zakresu przyjętych procedur 
obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami - przygotowanie  i 
przeprowadzenie szkoleń  
wewnętrznych 

Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 

Działanie 
bezkosztowe 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 
ORN.0050.48.2022 
Burmistrza Olecka 
z dnia 23 marca 2022 r. 

Harmonogram planu działania w zakresie poprawy zapewniania dostępności 
w obszarze architektonicznym. 

Dostępność architektoniczna, budynek przy Placu Wolności 3 

Wskazanie  działania Wydział 
odpowiedzialny 

Szacunkowy koszt 

1. Obniżenie dzwonka przy wejściu 
do  urzędu oraz włącznika światła w 
łazience dla osób niepełnosprawnych 
(parter).   

Wydział ORN Działanie bezkosztowe 

2. Wykonanie kontrastowego 
oznaczenia framug drzwi względem 
ścian. 

Wydział ORN Bezkosztowo –  
namalowanie  
kontrastowe 
obramowania  

3. Oznakowanie  piktogramami i 
napisem łazienki dostępnej dla 
wszystkich (parter). 

Wydział ORN 100,00 zł 

4. W przedsionku  likwidacja bariery 
jaką jest gumowa, ruchoma 
wycieraczka  na rzecz wycieraczki 
systemowej. 

Wydział ORN 500,00 zł 

5. Oznakowanie kontrastowe 
szklanych drzwi. 

Wydział ORN 200,00 zł 

Dostępność architektoniczna, budynek przy Placu Wolności 1 

Wskazanie  działania Wydział 
odpowiedzialny 

Szacunkowy koszt 

1. Oznaczenie piktogramem i 
napisem dźwigu towarowego. 

Wydział ORN 100,00 zł 

2. Obniżenie dzwonka przy wejściu 
do  urzędu oraz oznakowanie  
piktogramem i napisem łazienki 
dostępnej (parter).   

Wydział ORN 100,00 zł 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 
ORN.0050.48.2022 
Burmistrza Olecka 
z dnia 23 marca 2022 r. 

Harmonogram planu działania w zakresie poprawy zapewniania dostępności 
w obszarze cyfrowym 

Wskazanie działania Wydział odpowiedzialny Szacunkowy 
koszt 

1. Wykonanie pełnego audytu 
cyfrowego stron 
internetowych Urzędu 
Miejskiego w Olecku z 
ewentualnym uzupełnieniem 
braków 

Koordynator ds. dostępności 
cyfrowej 

Działanie 
bezkosztowe 

2. Szkolenia pracowników 
Urzędu Miejskiego w Olecku z 
zakresu przygotowania pism 
zgodnych z wymogami 
dostępności cyfrowej i WCAG 

Koordynatorzy ds. dostępności 
cyfrowej i informacyjno-
architektonicznej 

Działanie 
bezkosztowe 

3. Przygotowywanie napisów 
do nagrań z obrad sesji Rady 
Miejskiej 

Koordynator ds. dostępności 
cyfrowej 

14 000,00 zł 

4. Dokonanie przeglądu i 
aktualizacji deklaracji 
dostępności stron 
internetowych Urzędu 
miejskiego w Olecku do dnia 
31 marca 

Wydział ORN  
Koordynator ds. dostępności 
cyfrowej 

Działanie 
bezkosztowe 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.48.2022 
Burmistrza Olecka 
z dnia 23 marca 2022 r. 

Pozostałe działania prowadzone w Urzędzie Miejskim w Olecku zmierzające do 
poprawienia dostępności usług realizowanych przez urząd 

1) Projekty budowlane zlecane z uwzględnieniem kwestii zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie 
z art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

2) Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami : „W przypadku zlecania lub powierzania, na 
podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem  
środków  publicznych  lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym 
niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia 
w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub  zamówień  
publicznych,  z uwzględnieniem  minimalnych  wymagań,  o których mowa 
w art.6  (…)” (stosowanie klauzul o zapewnieniu dostępności w konkursach na 
dotacje oraz umowach zawieranych przez Gminę Olecko). 

3) Wykonanie audytów architektonicznych świetlic wiejskich. 

4) Poprawa dostępności architektonicznej ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej – obniżanie krawężników, montaż płyt ostrzegawczych (ew. 
naprowadzających), doświetlenia przejść dla pieszych w ramach modernizacji 
przejść dla pieszych. 

5) Organizacja szkolenia z zakresu dostępności architektonicznej dla urzędników 
i koordynatorów dostępności z jednostek i spółek. 

6) Zakup licencji na szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania 
przestrzeni i budynków w Gminie Olecko. Poradnik projektowania 
uniwersalnego. 
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 
ORN.0050.48.2022 
Burmistrza Olecka 
z dnia 23 marca 2022 r. 

Wykaz działań, które będą realizowane w Urzędzie Miejskim w Olecku oraz 
jednostkach organizacyjnych, zmierzających do poprawy zapewniania 

dostępności usług w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna 
Wskazanie działania Wydział odpowiedzialny Szacunkowy koszt 
1.Doposażenie w 
stanowiskowe pętle 
indukcyjne: 
a. dwóch dodatkowych 
biur w Urzędzie 
Miejskim  w Olecku 
(podatki i dowody 
osobiste); 
b. stanowiska 
informacji w Miejskim 
Ośrodku Sportu i 
Rekreacji; 
c. biura  w Miejskim 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Olecku. 
 
Przygotowanie 
zapytania ofertowego, 
zlecenie i nadzór nad 
realizacją. 

Wydział ORN, PR,SZB 
 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-architektonicznej 

12054,00 

2. Zakup lupy do biura 
dowodów osobistych w 
Urzędzie Miejskim w 
Olecku- Plac Wolności 
1. 

Wydział ORN 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-architektonicznej 

205,00 

3. Zakup dwóch 
tabletów z programem 
do komunikacji 
alternatywnej do 
Punktu Obsługi Klienta. 

Koordynatorzy ds. dostępności 
cyfrowej i informacyjno-
architektonicznej 

4000,00 

Koszt dostosowania 
tekstu o zakresie 
działalności jednostki 
do wymogów ustawy, 
tłumaczenie tego 
tekstu na PJM  
(film z tłumaczem i 

Wydział PR,SZB 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-architektonicznej 

7626,00 
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napisami) , ETR i tekst 
odczytywany 
maszynowo dla dwóch 
jednostek - MOPS i 
MOSiR. 
Zakup 4 planów 
tyflograficznych do 
dwóch jednostek (w 
każdej jednostce po 
dwa plany- po jednym 
na piętrze). 

Wydział PR,SZB 
Koordynator ds. dostępności 
informacyjno-architektonicznej 

14700,00 

Dostępność cyfrowa 
Wskazanie działania 
  

Wydział odpowiedzialny Szacunkowy koszt 

1.Dostosowanie 
Biuletynu Informacji 
Publicznej UM w Olecku 
do wymogów ustawy o 
dostępności cyfrowej. 

Koordynator ds. dostępności 
cyfrowej 

7451,34 

Dostępność architektoniczna 
Wskazanie działania  Wydział odpowiedzialny Szacunkowy koszt 
1. Oznakowanie 
miejsca postojowego 
dla osób 
niepełnosprawnych 
wraz z malowaniem 
powierzchni i 
bezpiecznym zjazdem 
na chodnik. 

Wydział ORN 
 
Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

5965,50 

2.Montaż zewnętrznych 
poręczy przy schodach 
do budynku urzędu 
(Plac Wolności 1). 

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

2500,00 

3.Remont zapadniętego 
odcinka podjazdu przy 
pochylni – Plac 
Wolności 3. 

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

2000,00 

4.Likwidacja progu przy 
wejściu do budynku 
urzędu- Plac Wolności 
3. 

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

900,00 

5.Zakup i wdrożenie 
oprogramowania  
wspomagającego 
nawigowanie oraz 
lokalizację  osób ze 
szczególnymi 
potrzebami z 
dźwiękowym systemem 

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

23000,00 
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naprowadzającym w 
budynkach Urzędu 
Miejskiego w Olecku.  
6.Zakup i instalacja 
pochwytu w łazience 
dostępnej dla 
wszystkich – Plac 
Wolności 1. 

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział GKO 

600,00 

7.Zakup sprzętu do 
ewakuacji do dwóch 
budynków Urzędu 
Miejskiego w Olecku: 
- zestawy do ewakuacji 
z megafonem, gaśnicą, 
kamizelką odblaskową, 
latarką,  
- krzesła ewakuacyjne.  

Koordynator ds. dostępności 
architektonicznej 
 
Wydział SZB 

13201,02 
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