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Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie
dostępności
Wstęp
Urząd Gminy Rytwiany 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 Gminy Rytwiany.
Data publikacji strony internetowej: 2006-07-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Gminy Rytwiany dla strony rytwiany.com.pl przeprowadzono samoocenę
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny
strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym:
http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa rytwiany.com.pl spełnia wymagania w
99,55%
Treści niedostępne
Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne.
Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje
alternatywnego tytułu
Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która
mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go

brakuje.
Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych
napisów dla osób niesłyszących.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
ustawienie wysokiego kontrastu
powiększanie czcionki
strona internetowa jest responsywna tj. dostosowana do wyświetlania na urządzeniach
mobilnych

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz
E-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl
Telefon: 158647930
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Rytwiany, 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15. Wejście do budynku
od strony wschodniej. Budynek piętrowy. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i
referaty jednostki. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości
poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu
danego pracownika przez pracownika Sekretariatu. Przed wejściem do budynku, na
wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi oraz telefon
do bezpośredniego połaczenia telefonicznego z pracownikiem merytorycznym zajmującego
sie daną sprawą.
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