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Regulamin
pablikowaniu i obstugiBialefynu Informucji Publicznej

s1
Postanowieniaogólne
1. Niniejszy regulaminokreSlazasadyumieszczaniainformacji w,,Biuletynie Informacji
Publicznej"(zwany dalej BIP) Urzgdu Miejskiego w Jpdrzejowie.
2. Dostgp do BIP uzyskuje sig poprzez oprogramowanieadministracyjnelub ze strony
internetowejwww jedrzejow.eobip.pl

$2
Slowniczek
Uzyte w regulaminie okre3lenia oznaczajq'.
1. Realizatorzy BIP - pracownicy Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie,dostarczyciele
informacji publicznej,których zadaniaokreéla$ 4.
2. Koordynatorzy - Naczelnicy Wydzialów i Skarbnik Gminy Jpdrzejów lub osoby
upowaznionez poszczególnych
komórek organizacyjnych,których zadaniaokreila $ 5.

s3
Zasady i formy publikowania danych.
l. Publikowanie danych w BIP odbywa sig na zasadziewprowadzaniadanych poprzez
przegl4darkginternetow4 i oprogramowanieadministracyjne,a w przypadku awarii
systemudostarczeniena noóniku wytworzonych informacji lub przeslaniesystemem
transmisjidanych.
2. Kaída informacjamo2epodlegaéedycji przez realizatorów.
3. Informacja publiczna na stronachBIP pochodzi od pracownika Urzgdu Miejskie-qo
w Jpdrzejowie- realizatora,który jq wytworzyl i jest sprawdzonaprzezkoordynatora.
4. Ka2da publikowanalub wprowadzanainformacja do BIP, zawieradaneo osobie,która
jq wprowadzlla orazjest za ni4 odpowiedzialna.
5. Kazdy publikowany dokument w BIP i kazda informacja musi zawieraódane o dacie
publikacji oraz o czasiei zakresiewprowadzeniazmian a takaeo czasiejej waznoSci,
zmianachi iei aktualnoÉci.

6 . Publikowaniei udostgpnianiepubliczne informacji wytworzonych przez pracowników
Urzgdu Miejskiego w Jpdrzejowie, podlegaj4 zatwierdzeniu przez osoby do tego
upowa2nione,a w szczególnoíciprzezkoordynatorów.
Zakres publikowania informacji publicznel przez komórki organizacyjneokreólony
zostal na podstawie ustawy o dostgpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeSnia
2001 r. /Dz. U. Nr I 12 poz. I I98l oraz rozporzqüeniaMinistra Spraw Wewnptrznych
i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 77 maja 2002 r.
lDz. U. Nr 67 poz. 6191.
Kazdy realizator posiada odpowiedni login i haslo dostgpu do obslugi systemu
administracyjnegoi BIP w zaleznoSciod jego uprawniennadanychprzezkoordynatora.

s4
Zadania realizatora BIP.
Realizator odpowiadaza publikacjp informacji, w tym o zadaniachlub procedurach"
oraz stanie procedur zgodnie z zakresemwlasnych czynnoÉcisfuzbowych, a tak2e
innych danych wskazanych przez koordynatora lub pelnomocnika ds. informacji
publicznej.
Realizatorprzygotowujedanedo publikacji poprzez'.
wprowadzenieich do systemukomputerowegoUrzgdu,po uprzednim
zalogowaniusip,
wprow-adzenie
bezpoSrednio
do BIP.
J.

Realizatorjest odpowiedzialny za wlaSciwe formatowanie tekstów, ewidencjg pism.
przygotowaniedanych,które wymaganesqprzezsystemkomputerowyoraz BIP.

4

Realizatorobowiqzanyj est do informowaniakoordynatora.

5

Realizator zobowiqzanyjest do dokonania poprawek treéci tych stron, które zostaly
wskazanedo poprawy (wyszczególnionychna glównej stronie edycyjnej realizatora)
przez kierownika komórki organizacyjnej oraz zobowi4zany ponownie wyslaó do
zatwierdzenia.

6 . Realizator odpowiedzialny jest za przygotowywanie aktualizacji publikowanych
informacji oraz za stale wprowadzenie informacji o stanie realizacji procedur
urzgdowych,które realizuje.
W przypadku wyst4pienia uwag, wniosków dotyczqcych koniecznoéci tworzenia
nowych ukladów stron BIP wynikaj4cychz ustawy o dostppiedo informacji publicznej
z dnia 6 wrzeénia 2001 r. oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnptrznych

i Administracjiw sprawieBIP z dnia 17 maja2002r. realizatorzyzobowi4zani
s4je
przekazywaó
koordynatoromwe wlasnejkomórceorganizacyj
nej.

ss
Zadania koordynatorów (Naczelników Wydzialów i Skarbnika Gminy) BIP.
Koordynator sprawuje nadzór formalny i

merytoryczny nad wprowadzaniem

i publikowaniemtresci w BIP zgodniez ustaweo dostgpiedo informacji publicznej

2 Koordynator odpowiada za zapoznanie wszystkich pracowników (realizatorów)
wydziafu z metodologi4publikowaniadanychw BIP oÍazz powyzszymregulaminem.
J

Koordynator odpowiada za prawidlow4 treSó publikacji przygotowane przez
realizatoróworaz za aktualnoéótreécipublikowanychw BIP.
Koordynator lub upowaznionyprzez niego pracownik odpowiadaza okreélenieczasu
waznoSciopublikowanegodokumentulub stronywww w BIP.
Koordynator mo2eudzielió czasowegoupowaznieniado pelnieniaokreSlonychfunkcji
pracownikowiwlasnej komórki organizacyjnej.
Koordynator lub upowazniony przez niego pracownik zatwierdza przygotowane
informacjedo publikowaniaw BIP.

7 . Koordynator lub upowazniony przez niego pracownik odpowiada za wypelnienie
treéciq stron, w tym strony glównej komórki organizacyjnej oraz za publikowanie
nowych zadan, a takíe za zamieszczaniena stronie podleglej mu komórki informacji
o pow-stalych zmianachfu nkcj onalnych.
Koordynator przyjmuje wszystkie uwagi, wnioski dotycz4cekoniecznoScitworzenia
nowych ukladów stron BIP wynikajqcychz ustawy o dostgpiedo informacji publicznej
oraz rozporz1dzeniaMSWiA w sprawie BIP oraz przekazujeje pelnomocnikowi ds.
informacji publicznej.

