Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Gubin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gminagubin.pl
Data publikacji: 06.10.2003 r.
Data aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.





Zamieszczone pliki pdf, doc itp. redaktorzy starają się ograniczyć do minimum
korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną
kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np.
powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci
załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)
Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci
artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały
opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji
bieżących zadań Urzędu Gminy.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:







podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
moduł wyszukiwania
focus wokół elementów nawigacyjnych
mapa strony
skróty klawiatury (tj. Tab, strzałka góra/dół)

Data sporządzenia: 08.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoby do kontaktu:
Sylwia Kusa, e-mail: s.kusa@gminagubin.pl

Aneta Mielnik, e-mail: a.mielnik@gminagubin.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3591640 w.119. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna
także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Architektura
Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
Budynek Urzędu Gminy, w którym znajduje się:
Parter:
- Sekretariat,
- Gabinet Wójta,
- Gabinet Sekretarza,
- Kasa Urzędu,
- Punkt Obsługi Interesanta.
I piętro:
-Referat Finansów:
a)Dział Finansów Gminy,
b) Dział Finansów Oświaty i Kadr Urzędu.
- Referat Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Organizacjami
Pozarządowymi, Działalności Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia
- Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych.
II piętro:
- Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Referat Rozwoju Gospodarczego
- Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji
- Informatyk, Radca Prawny.
Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy Gubin:

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
- wejście boczne od strony ulicy Obrońców Pokoju: niedostępne dla osób z
niepełnosprawnością ruchową (znajdują się schody),
- wejście główne od strony ulicy Alei Łużyckiej: niedostępne dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim (próg około 5 cm).
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarz na parterze: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Kasy
Urzędu Gminy oraz do Punktu Obsługi Interesanta.
Schody: brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się
na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.
3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle
indukcyjne).
Platforma: brak
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: tak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz
schematów dotykowych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od stronu ulicy Obrońców Pokoju znajduje się miejsce parkingowe
dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu do Urzędu Pracy, około 15 m od wejścia
bocznego);
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku
Urzędu Gminy Gubin.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na
miejscu lub online.
Urząd jest zobligowany zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego.
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.
Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. nr 127, poz. 721 oraz nr 171,
poz. 1016 ze zm.) .
Urząd Gminy Gubin informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych
wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka
migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie (z

wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek (wg
załączonego wzoru na stronie https://bip.gminagubin.pl – zakładka DLA OSÓB
NIESŁYSZĄCYCH, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia
do urzędu.
Wniosek można złożyć:




w sekretariacie urzędu
mailowo na adres urzad@gminagubin.pl
faksem na nr 68/ 3594546

lub telefonicznie przez osobę trzecią pod nr 68 3594546

