
UCHWAŁA Nr 45/63/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 

 Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1. Wyznacza się Pana Marka Kannenberg jako osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw 

dostępności w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu 

grudziądzkiego. 

 2. Koordynator do spraw dostępności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 § 2. Zobowiązuje się: 

 1) pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia 

Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, 

 2) kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do ścisłej współpracy z Koordynatorem do spraw 

dostępności oraz wdrażania rozwiązań wymaganych ustawą. 

 § 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności. 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

  



Uzasadnienie 

 Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone 

przepisami prawa. Jak wskazuje przepis art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania 

powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Stosownie do przepisu 

art. 14 ust. 1, w związku z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) oraz przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 848), każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję 

koordynatora do spraw dostępności. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


