
zarzqdzenie Nr ./.81ü7

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa

z dnia .AÍ.. 9.1..49.?1'

w sprawie Biuletynu lnformacji Publicznej Gminy Jqdrzejów

Na podstawie art. 4 ust. I pkt. 4 i art.9 ust.2 ustawy o dostgpie do informacji publicznej z
dnia 6wzeénia 2OO1 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnqtznych iAdministracji w sprawie Biuletynu lnformacji Publicznej zdnialT maira
2OO2 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) w sprawie dostqpu do informacji publicznej zarzEdza siq, co
nastgpule:

s1

Udostqpnianie informacji publicznq, o którem mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzeénia 2001 r o dostqpie do informacji publicznej nastgpuje na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jqdrzejów o adresie www.jedrzejow.eobip.pl

s2

Sposób publikowania danych w Biuletynie lnformacji Publicznej okreéla ,,Regulamina
publikowania i obslugi Biuletynu lnformacji Publicznej" stanowiqcy zalqcznik do
zarzqdzenia

s 3
v- Realizacjq zarzqdzenia powierzam: Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy,

N aczel n i kom Wydzia l6w oraz Kierown i kom J ed nostek Org a n izacyj nych.

s 4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania

s 5

Traci moc zarzqdzenie Nr 17312005r. Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 31 maja
2005r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jqdrzejów

{ ,



Regulamin

Publikowania i obslugi Biuletynu Informacji Publicznej

Urzqdu Miejskiego w Jqdrzejowie

s1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin okreéla zasady umieszczania informacji w ,,Biuletynie
lntormaó¡i publicznej - (zwany dalej 

-Ate¡ 
Uqgdu Miejskiego w Jqdrzejowie'

1. Dostgp do BIP uzyskuje siq ze strony www.iedrzejow.eobip.pl.

s2
Slowniczek

Uzyte w regulaminie okreélenia oznaczajq:
1. Realizatorzy BIP - pracownicy urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie,

dostarczycióle informacji publicznej, ktÓrych zadania okreéla par' 6

2. Koordynat ovy - Sekreiarz Gminy w stosunku_do samodzielnych stanowisk

oraz Jednostek organizacyjnych , Skarbnik Gminy , Naczelicy wydziafów

Urzqdu Miejskiego-w Jgdi2eiowie , Kierownik Urzqdu Stanu Cywilnego '
których zadania okreéla Par.4'

3. Koordynator ds. *pro*ád.enia BIP w Urzgdzie Miejskim w Jqdrzejowie -

informátyk Urzqdu Miejskiego zwany dalej koordynatorem UM, którego

zadania okreéla Par. 5.

s3
Opis zasad i sposobu publikowania danych'

'\- 
1, publikowanie danych w BIP odbywa sig poprzez przeglqdarkq internetowq po

zalogowaniu realizatora'
2. KaZáa strona BIP moze podlegaó edycji przez realizatorów.
3. lnformacja publiczna na'stronách BIP pochodzi bezpoérednio od pracownika

Urzqdu - realizatora, ktÓry jq wytworzyf.
4. Realizatorzy wypetniajq treéciami strony BIP poprzez edycyjne strony www

(wierne odbicie strony www publikacji sluZqce do wprow_adzania danych)'
S. Ka2dy publikowany dokument oraz ka2da strona www BIP zawiera informacjq

o osobie, która jqwprowadzila oraz która za niqodpowiada.
6. Ka2dy publikowany w BIP dokument ikahda strona zawieratak2e informacje o

dacie publikacji orazoczasie i zakresie wprowadzenia zmian, a lak2e
o czasie waZnoéci/ aktualnoéci danej publikacji.

7. Ka1de wprowadzenie treéci na stronie lub zamieszczenie dokumentu wymaga
zatwierdze nia przez Kordyn atora.

8. Strona jest udostqpniana w Cyfrowym lJrzqdzie (BlP) dopiero po
zaMtierdzeniu przez Ko rdyn atora.



4 .
5 .

1. Zakres publikowania informacji okreélony zostal na podstawie ustawy o
dostgpie doinformacj i  publ icznej z dnia 6wrzeénia 2001 r (Dz. U. Nr 112
poz. 1198), oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67
poz .619) ,

s4
Zadania Koordynatorów

1. Koordynator sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem
i publikowaniem treéci w BlP, w danym Wydziale zgodnie z ustawq o dostgpie
do informacji publicznej.

2. Koordynator odpowiada za prawidlow4 treéó publikacji przygotowanq
przez realizatorów oraz za aktualnoSó treSci publikowanych i opublikowanych
w B lP .

3. Koordynator odpowiada za okreélenie czasu wa2noSci opublikowanego
dokumentu lub strony vwvw w BlP.
Koordynator zatw¡erdza przygotowane treéci stron oraz dokumentów.
Zatvvierdzenie treéci stron oraz dokumentów nastqpuje na stronie logowania
Koordynatora.

6. Koordynator podczas zatwierdzenia stron dysponuje nastgpuj4cymi
mo2liwoéciami wyboru: zatwierd2 i publikuj, skierowania do poprawy przez
realizatora, odrzuó, edytuj oraz mo2liwoSciq okreélenia czasu waZnoéci
dokumentu.

1. Koordynator odpowiada za wypetnianie treéciq stron, oraz za publikowanie
nowych zadañ atak2e za zamieszczanie na stronie podleglego Wydzialu,
Jednostki Organizacyjnej, Samodzielnego Stanowiska informacji o powstatych
zmianach funkcjonalnych.

8. Koordynator w odpowiada za zapoznanie wszystkich pracowników podlegtej
mu komórki z metodologiq publikowania danych w BIP oraz z powyZszym
regulaminem.

9. Koordynator rozdziela loginy (hasta dostqpu) dla realizatorów podlegtej mu
komórki.

10. Koordynator dba o wlaéciwie wypelnianie treéciq BIP przez realizatorów.
11. Koordynator przyjmuje wszystkie uwagi, wnioski dotyczqce koniecznoéci

tworzenia nowych uktadów stron w BIP wynikajqcych z ustawy o dostgpie do
informacji publicznej z dnia 6 wrzeSnia 2001 r oraz rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnqtrznych iAdmínistracji w sprawie BIP z dnia 17 ma¡a 2002r
oraz przekazuje je koordynatorowi U M.
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s5
Zadania Koordynatora ds. wprowadzenia BIP w Urzqdzie Miejskim w Jqdrzejowie

Koordynator UM, odpowiada za okreélenie struktury BIP w postaci szablonów
stron u ^lw przeznaczonych do wypelnienia treéciqoraz za okreélenie ksztaftu
szablonów stron edycyjnych Urzqdu Miejskiego.
Na polecenie Burmistrza koordynator UM rozstrzyga niejasnoéci dotyczqce
koniecznoéci tworzenia nowych ukladów stron w BIP wynikajqcych z ustawy
o dostgpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeénia 2001 r
oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji w sprawie
BIP a tak2e projektuje uklady szablonowe tych stron.
Koordynator UM odpowiada za rozdzielenie loginów (hasel dostqpu do
edycyjnych stron www) dla koordynatorów.
Koordynator UM prowadzi konsultacje merytoryczne dla realizatorów
oraz koordynatorów w zakresie ksztaltu BIP Urzedu Miejskiego i jednostek
organizacyjnych UM.

5. Koordynator UM w porozumieniu z Burmistrzem przygotowuje projekty zmian
do ni n iejsz ego zarzqdzenia.

s6

Zadania realizatorów B I P

Realizator odpowiada za publikacjg informacji, w tym o zadaniach lub
procedurach, oraz o stanie procedur zgodnie z zakresem wlasnych czynnoéci
sluZbowych a takZe innych, wskazanych przez koordynatora.
Realizator przygotowuje dane do publikacji poprzez wypelnienie przyznanych
mu edycyjnych stron www po uprzednim zalogowaniu sig na tych stronach.
Realizator zobowiqzany jest do dokonywania poprawek treéci tych stron, które
zostaly wskazane do popravvy oraz zobowiqzany ponownie wysylaó
je do zatwierdzenia koordynatorowi.
Realizator odpowiedzialny jest za ptzygotorar¡rwanie aktualizacji publikowanych
informacji oraz za stale wprowadzanie informacji o stanie realizaqi procedur
urzgdowych, które realizuje.
Realizator odpowiada za wlaéciwe formatowanie tekstów publikowanych
informacji.
W przypadku wystqpienia uwag, wniosków dotyczqcych koniecznoéci
tworzenia nowych ukladów stron w BIP wynikajqcych z ustawy o dostqpie do
informacji publicznej z dnia 6wrzeénia 2001 r otazrozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnqtrznych iAdministracji w sprawie BIP zdnia 17 ma¡a 2002r
r ealizator zy zob owiqza n i s E j e przekazywa ó wta óc iwym ko o rd yn ato ro m .
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