Dobrzeń Wielki, dnia 2 lutego 2021r.
Or.RG.0003.1.2021

Szanowny Pan
Roman Kołbuc
Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

dotyczy wniosku w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów
posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Uprzejmie informuję, że przychylam się do złożonego przez Pana Przewodniczącego wniosku
w sprawie publikacji protokołów posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dla umożliwienia realizacji tego przedsięwzięcia
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, proszę Pana Przewodniczącego
o zobowiązanie Przewodniczących komisji stałych Rady do przesłania na adres pracownika
prowadzącego obsługę Rady: rada@dobrzenwielki.pl wszystkich protokołów posiedzeń
komisji - od początku kadencji 2018-2023, w postaci plików programu WORD lub
w konwersji WORD do PDF.
Biuro Rady jest wprawdzie w posiadaniu prawie wszystkich protokołów posiedzeń Komisji,
ale w formie dokumentów papierowych. Teoretycznie możliwe jest wykonanie skanów tych
protokołów i zamieszczenie ich na stronie BIP, jednak działanie takie pozostawałoby
w sprzeczności z przepisami o dostępności, które przytaczam w dalszej części niniejszego
pisma. Plik w formie skanu dokumentu nie pozwala bowiem na skorzystanie przez osoby
z dysfunkcją narządu wzroku z funkcji przeglądarki w wersji z lektorem, która umożliwia tym
osobom zapoznanie się z dokumentem tekstowym zamieszczonym na stronie BIP poprzez
odsłuchanie tekstu czytanego przez lektora. Tym samym nie zostaje wypełniony obowiązek
ciążący na Gminie w zakresie:
1) zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności cyfrowej
osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach jest mowa w art. 6 pkt 2

ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062);
2) zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP, który to obowiązek wynika
z przepisów art. 5 i art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.
z 2019r. poz. 848).
Jak wynika z podanych wyżej przepisów, Gmina jako podmiot publiczny musi zapewnić
dostępność cyfrową strony BIP polegającą na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności,
postrzegalności i zrozumiałości, poprzez spełnienie wymagań określonych w załączniku do
ustawy wymienionej wyżej w pkt 2. Zapewnienie postrzegalności i zrozumiałości wiąże się
m. in. z umożliwieniem osobom niedowidzącym lub niewidomym zapoznania się z tekstem
drukowanym, poprzez odsłuchanie tego tekstu czytanego przez lektora.
Nawiasem mówiąc, przepisy tej samej ustawy, które weszły w życie z dniem 23 września
2020r. zobowiązały Gminę do dokonywania transkrypcji dźwięku z nagrań sesji Rady Gminy
oraz do zamieszczania napisów na transmitowanym obrazie, co z kolei związane jest
z zapewnieniem dostępności cyfrowej osobom z dysfunkcją narządu słuchu.
Podsumowując: przekazanie przez Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy
protokołów posiedzeń w wymaganej formie jest warunkiem prawidłowej ich publikacji na
stronie BIP.
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