
zorzqdzenie Nr .1X3.. lC.í
B ur mistr za M iasta f g dr zej ow a

z dnia .A4.. r^,tt4rL...,i{K:S.......
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznei Gminy Jqdrzeió,,-

Na podstawie art. 4 ust. I plct. 4 ustawy z dnia 06 wrzeénia 2001 r. o dostgpie do

informacji publicznej lDz. lJ. z ZQQL r. Nr 112 poz. 1198/ oraz rozporzqdzenia Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 maja2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji

Publicznej lDz. U. Nr 67 poz, 619l zarz4dzam, co nastgpuje.

$ 1

Udostgpnianie informacji publicznej, o której mowa w art. 16 ust. I ustawy z dnia

6 wzeúnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej nastgpuje na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jgdrzejów o adresie: wwwjedrzejow.eobip.pl

$ 2

Sposób publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej okre6la,,Regulamin

publikowania i obsfugi Biuletynu Informacji Publicznej" stanowiqcy zal4cznik do

zarz4dzema.

$ 3
Odpowiedzi al nym za r ealizacj g zar zqdzenia czyni g Naczel n i ków Wydzialów

i Skarbnika Gminv.

$ 4

Nadzór nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

$ s
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania
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Regulamin

pablikowaniu i obstugi Bialefynu Informucji Publicznej

s 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin okreSla zasady umieszczania informacji w,,Biuletynie Informacji

Publicznej" (zwany dalej BIP) Urzgdu Miejskiego w Jpdrzejowie.

2. Dostgp do BIP uzyskuje sig poprzez oprogramowanie administracyjne lub ze strony

internetowej www jedrzejow. eobip. pl

$ 2
Slowniczek

Uzyte w regulaminie okre3lenia oznaczajq'.

1. Realizatorzy BIP - pracownicy Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie, dostarczyciele

informacji publicznej, których zadania okreéla $ 4.

2. Koordynatorzy - Naczelnicy Wydzialów i Skarbnik Gminy Jpdrzejów lub osoby

upowaznione z poszczególnych komórek organizacyjnych, których zadania okreila $ 5.

s 3
Zasady i formy publikowania danych.

l. Publikowanie danych w BIP odbywa sig na zasadzie wprowadzania danych poprzez

przegl4darkg internetow4 i oprogramowanie administracyjne, a w przypadku awarii

systemu dostarczenie na noóniku wytworzonych informacji lub przeslanie systemem

transmisji danych.

2. Kaída informacja mo2e podlegaé edycji przez realizatorów.

3. Informacja publiczna na stronach BIP pochodzi od pracownika Urzgdu Miejskie-qo

w Jpdrzejowie - realizatora, który jq wytworzyl i jest sprawdzonaprzez koordynatora.

4. Ka2da publikowana lub wprowadzana informacja do BIP, zawiera dane o osobie, która

jq wprowadzlla orazjest za ni4 odpowiedzialna.

5. Kazdy publikowany dokument w BIP i kazda informacja musi zawieraó dane o dacie

publikacji oraz o czasie i zakresie wprowadzenia zmian a takae o czasie jej waznoSci,

zmianach i iei aktualnoÉci.



6 . Publikowanie i udostgpnianie publiczne informacji wytworzonych przez pracowników

Urzgdu Miejskiego w Jpdrzejowie, podlegaj4 zatwierdzeniu przez osoby do tego

upowa2nione, a w szczególnoíci przez koordynatorów.

Zakres publikowania informacji publicznel przez komórki organizacyjne okreólony

zostal na podstawie ustawy o dostgpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeSnia

2001 r. /Dz. U. Nr I 12 poz. I I98l oraz rozporzqüenia Ministra 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

administracyjnego i BIP w zaleznoSci od jego uprawnien nadanych przez koordynatora.

s 4
Zadania realizatora BIP.

Realizator odpowiada za publikacjp informacji, w tym o zadaniach lub procedurach"

oraz stanie procedur zgodnie z zakresem wlasnych czynnoÉci sfuzbowych, a tak2e

innych danych wskazanych przez koordynatora lub pelnomocnika ds. informacji

publicznej.

Realizator przygotowuje dane do publikacji poprzez'.

wprowadzenie ich do systemu komputerowego Urzgdu, po uprzednim

zalogowaniu sip,

wprow-adzenie bezpoSrednio do BIP.

Realizator jest odpowiedzialny za wlaSciwe formatowanie tekstów, ewidencjg pism.

przygotowanie danych, które wymagane sqprzez system komputerowy oraz BIP.

Realizator obowiqzany j est do informowania koordynatora.

Realizator zobowiqzany jest do dokonania poprawek treéci tych stron, które zostaly

wskazane do poprawy (wyszczególnionych na glównej stronie edycyjnej realizatora)

przez kierownika komórki organizacyjnej oraz zobowi4zany ponownie wyslaó do

zatwierdzenia.

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 wynikaj4cych z ustawy o dostppie do informacji publicznej

z dnia 6 wrzeénia 2001 r. oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnptrznych
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i Administracji w sprawie BIP z dnia 17 maja2002 r. realizatorzy zobowi4zani s4 je

przekazywaó koordynatorom we wlasnej komórce organizacyj nej .

s s
Zadania koordynatorów (Naczelników Wydzialów i Skarbnika Gminy) BIP.

Koordynator sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem

i publikowaniem tresci w BIP zgodnie z ustawe o dostgpie do informacji publicznej

Koordynator odpowiada za zapoznanie wszystkich pracowników (realizatorów)

wydziafu z metodologi4 publikowania danych w BIP oÍazz powyzszym regulaminem.

Koordynator odpowiada za prawidlow4 treSó publikacji przygotowane przez

realizatorów oraz za aktualnoéó treéci publikowanych w BIP.

Koordynator lub upowazniony przez niego pracownik odpowiada za okreélenie czasu

waznoSci opublikowanego dokumentu lub strony www w BIP.

Koordynator mo2e udzielió czasowego upowaznienia do pelnienia okreSlonych funkcji

pracownikowi wlasnej komórki organizacyj nej.

Koordynator lub upowazniony przez niego pracownik zatwierdza przygotowane

informacje do publikowania w BIP.

Koordynator lub upowazniony przez niego pracownik odpowiada za wypelnienie

treéciq stron, w tym strony glównej komórki organizacyj nej oraz za publikowanie

nowych zadan, a takíe za zamieszczanie na stronie podleglej mu komórki informacji

o pow-staly ch zmianach fu nkcj onalnych.

Koordynator przyjmuje wszystkie uwagi, wnioski dotycz4ce koniecznoSci tworzenia

nowych ukladów stron BIP wynikajqcych z ustawy o dostgpie do informacji publicznej

oraz rozporz1dzenia MSWiA w sprawie BIP oraz przekazuje je pelnomocnikowi ds.

informacj i publicznej.
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