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Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu
Urząd Gminy Brańsk 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 Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Brańsk: bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Data publikacji strony internetowej: 06.06.2016 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.06.2016 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są
niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z
uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.
W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM),
sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy
o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@bransk.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego
odbędzie się komunikacja w języku migowym.
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym
informatyk@bransk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857319212. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 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 za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Dostępność architektoniczna Urzędu Gminy Brańsk

Praw Obywatelskich.

Siedziba urzędu Gminy Brańsk mieści się przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Budynek piętrowy
3 kondygnacyjny bez windy jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
przy budynku wydzielono jedno miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych od parkingu,
do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Rynek 8 oraz od parkingu, do obu wejść prowadzą schody,
ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki,
Punkt Obsługi Interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia ze strony parkingu,
dla osób z wózkami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w których znajdują się:
punkt obsługi Interesanta,
kasa
Referat Finansowo-Budżetowy
toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się po lewej stronie od wejścia ze strony parkingu,
osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z pomieszczeń na parterze, pracownicy referatów
dostosowują się do petentów,
do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób
niedowidzących i słabowidzących.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są
o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@bransk.pl, faks: 85 737 58 04).
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z
takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Brańsk zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie
przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
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