HARMONOGRAM DZIAŁAŃ POPRAWY DOSTEPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM
W WĘGORZEWIE NA LATA 2021-2025
Element do
zrealizowania
Nagranie filmu
w polskim
języku
migowym

Czas realizacji

Transkrypcja
sesji Rady
Powiatu

W całym okresie
działania

Kwiecień- maj
2021 r.

Wymiana
oznaczeń na
drzwiach do
pomieszczeń na
wypukłe

Do końca 2021 r.

Przeszkolenie
pracowników
do
komunikowania
się z osobami
głuchoniemymi
( 4 osoby)
Instalacja pętli
indukcyjnej w
wydziale
komunikacji

Do końca 2021 r.

Przygotowanie
alternatywnego
punktu obsługi
Opracowanie
procedur
ewakuacja osób
niepełnospraw
nych

Do końca 2021 r.

Do końca 2022 r.

Do końca 2021 r.

Niezbędne
działania
-Wyszukanie
instytucji
nagrywającej filmy
w języku migowym;
- Przygotowanie
informacji o pracy
Starostwa
- Przygotowanie
zapytania
ofertowego
-Przygotowanie
umowy;
-Przesyłanie nagrań
sesji do wykonania
transkrypcji;
- Umieszczanie
nagrania z
transkrypcją na
stronie Starostwa
- Oszacowanie
wartości
zamówienia na
dostawę oznaczeń
brajlowskich
-Przygotowanie
zapytań ofertowych
-Realizacja i odbiór
robót
Wyszukiwanie ofert
szkoleń

Osoba
odpowiedzialna
Koordynator
dostępności

-Przeprowadzenie
zapytania na
dostawę i instalację
pętli
- Instalacja i odbiór
-Umieszczenie na
stronie www
informacji o pętli
indukcyjnej
Adaptacja
pomieszczenia na
parterze
-Przeprowadzenie
szkolenia
pracowników;
-Zakup sprzętu
ewakuacyjnego

Koszt

Uwagi

1845 zł

wykonano

Koordynator
dostępności

Podpisano
umowę;
12,18 brutto
za każde
rozpoczęte pół
godziny

Biuro Rady
Powiatu

Wydział
organizacyjny

Od 55,35 zł do
100 zł brutto
za sztukę

Wydział
organizacyjny

4 x 50 zł

Wydział
organizacyjny

Ok. 3500
brutto

Wydział
organizacyjny
Zarzadzanie
Kryzysowe

2 000 zł – 3000
zł

Realizacja
na bieżąco

(Przygotowanie
zapytań
ofertowych, wybór
dostawcy);
Usuwanie
błędów na
stronie www

Do końca 2021 r.

Dostosowanie
wszystkich
dokumentów
elektronicznych
do wymagań
ustawy o
dostępności
Budowa windy

Do końca 2021 r.

Sporządzanie
raportu o stanie
zapewnienia
dostępności

31 marzec 2021 r.
i 2025 r.

Dokumentacja i
budowa do końca
2025 r.

Dostosowanie
strony do
wymogów ustawy o
dostępności
cyfrowej
Opracowanie
dokumentów

Informatyk

-Wyszukiwanie
informacji o
możliwości
dofinansowania
zewnętrznego
- Przygotowanie
postepowania na
przyjęcie
dokumentacji
budowlanej
-Odbiór
dokumentacji
Przygotowanie
przetargu na
budowę windy
-Odbiór robót

Wydział
środowiska,
budownictwa i
inwestycji

Opracowała: Teresa Bryżys- koordynator ds. dostępności

Od ok. 7000 zł
do 35 000 zł
przy
całkowicie
zmianie strony

Informatyk

Koordynator
dostępności

Dokumentacja
budowlana ok.
10 000 zł;
Budowa windy
ok. 100 000 zł

Wykonano
za 2020 r.

