
                                                  ZARZĄDZENIE  Nr OR.0050.48.2021                                 

                                                     Burmistrza Miasta Łaskarzew 

                                                      z dnia 30 września 2021 roku 

 

 

 w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności w Mieście Łaskarzew 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia koordynatora oraz o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

 Burmistrz Miasta Łaskarzew zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1. 

          Powołuję  Zespół ds. dostępności, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie: 

1)    Pan Henryk Dąbrowski – Pełnomocnik Burmistrza Miasta  do spraw dostępności  – 

Przewodniczący Zespołu 

2)    Pani Kamila Licbarska  – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Społeczno-

Obywatelskich , Promocji i Rozwoju Miasta (  Koordynator) – Zastępca Przewodniczącego 

Zespołu 

3)    Pani  Eliza Mikusek  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska - Członek Zespołu 

4)    Pani  Anna Tobiasz  – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Członek 

Zespołu 

5)    Pan Marcin Kasprzak – Inspektor ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej 

i gospodarki nieruchomościami Członek Zespołu 

6)    Pan Łukasz  Zygadło – Podinspektor ds. rozwoju i promocji miasta oraz pozyskiwania 

środków pozabudżetowych – Członek Zespołu 

7)    Pani Klaudia Sosnówka – Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych  i 

obsługi archiwum zakładowego – Członek Zespołu 

 

                                                                             § 2 

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

   1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług; 



   2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami 

służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami; 

  3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

  4) przedstawianie Burmistrzowi  Miasta Łaskarzew  bieżących  informacji o 

podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań. 

§  3. 

 

                  Wykonanie zarządzenia powierza się  Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta ds. 

dostępności. 

                                                                     

                                                                       §  4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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