ZARZl\DZENIE Nr 4112017
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
Z

doia 04 wrzesoia 2017 r.

w sprawie zasad udostf(poiaoia ioformacji publiczoej w Urzf(dzie Gmioy w
Nowym Miescie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0 samor~dzie

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 10 - 14 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
infonnacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z p6zn. zm.)

zarz~dza

gminnym
0

dostypie do

sif(, co oastf(puje:

§ 1. Wprowadza siy "lnstrukcjy udostypniania infonnacji publicznej" w Urzydzie Gminy w
Nowym Miescie zwana dalej Instrukcjq stanowiqcq zalqcznik do Zarzqdzenia.

§ 2. Kierownik6w kom6rek organizacyjnych i samodzielne stanowiska zobowiqzuje siy do:
1) Zapewnienia prawidlowej organizacji udostypniania infonnacji publicznej oraz
tenninowosc zalatwiania wniosk6w 0 udostypnianie infonnacji publicznej w ramach
wlasciwosci rzeczowej,
2) Przedkladanie na wniosek W 6jta Gminy lub Sekretarza Gminy sprawozdan i
infonnacji na temat realizacji prawa dostypu do infonnacji publicznej.

§ 3. Wykonanie

Zar~dzenia

powierza siy kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu

Gminy Nowe Miasto oraz samodzielnym stanowiskom.

§ 4. Nadz6r nad realizacjq zarzqdzenie powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Traci moc Zarzqdzenie Nr 1112005 r. W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2005 r.
w sprawie organizacji dostypu do infonnacji publicznej w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 4112017
Wajla Gminy Nowe Miaslo
z dnia 04 wrzesnia 2017 r.

INSTRUKCJA UDOSTF;PNIANIA INFORMACJ1 PUBLICZNEJ
OBOWI1\ZUJ1\CA W URZF;DZIE GMINY NOWE MIASTO

§ 1. Udostypnianie informacji publicznej, byd,!cej w posiadaniu Urzydu Gminy Nowe Miasto
nastypuje poprzez:
1) ogloszenie w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) wylozenie lub wywieszanie w miejscach og61nie dostypnych;
3) udostypnianie na wniosek zainteresowanego;
4) w fonnie ustnej bez pisemnego wniosku, jako informacja publiczna moze bye
udzielona niezwlocznie;
5) poprzez zainstalowanie w miejscach og61nie dostypnych urz'}dzen umozliwiaj,!cych
zapoznanie siy z t'! infonnacj,!.

§ 2. UZyte w Instrukcji okreslenia oznaczaj'!:
1) Ustawa - ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

0

dostypie do informacji publicznej;

2) Kierownik Urzydu - W6jt Gminy Nowe Miasto;
3) Skarbnik - Skarbnik Gminy Nowe Miasto
4) Sekretarz - Sekretarz Gminy Nowe Miasto;
5) Urz'}d - Urz'}d Gminy Nowe Miasto;
6) Kom6rka orgaruzacyjna - referat, samodzielne stanowisko pracy;
7) Wiod'}ca kom6rka organizacyjna - komorka organizacyjna odpowiadaj'}ca
za tenninow,! realizacjy wniosku;
8) Komorka wspolpracuj'}ca - kom6rka organizacyjna lub jednostka orgaruzacyjna
gminy, posiadaj'}ca infonnacjy publiczn'!;
9) Kierownik komorki organizacyjnej - kierownik referatu lub samodzielne stanowisko
pracy;
10) lednostka organizacyjna - jednostki organizacyjne gminy i strai: gminna;
11) Sekretariat - sekretariat Urzydu Gminy Nowe Miasto;

1

12) Wniosek - wniosek
stano wi

Zal~cznik

0

udostypnianie informacji publicznej, kt6rego przykladowy wz6r

Nr 1 do lnstrukcji;

13) Rejestr - rejestr wniosk6w

0

udostypnienie informacji publicznej oraz wniosk6w

o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

§ 3. 1. Pracownicy korn6rek organizacyjnych urzydu
udostypnianie informacji publicznej,
rzeczow~ okreslon~

byd~cej

ponosz~

odpowiedzialnose za

w ich posiadaniu zgodnie z

wlasciwosci~

w Regularninie Organizacyjnym Urzydu Grniny oraz szczeg6lowych

zakresach zadan.
2. Pracownicy Komorek organizacyjnych organizuj~ pracy w spos6b

gwarantuj~cy

realizacjy

prawa dostypu do informacji publicznej.
3. Przeniesienie informacji publicznych na elektroniczny nosnik danych jest rnozliwie
wyl~cznie

w przypadku zastosowania nosnika pochodz~cego z zasob6w urzydu.

4. Czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust.3 dokonuje pracownik
teleinformatycznego

funkcjonuj~cego

w

urzydzie

byd~cy

gmmy

uzytkownikiem systemu
zgodnie

z

zasadami

bezpieczenstwa obowi¥uj~cymi w urzydzie.

§ 4. 1. Informacja publiczna powinna bye udostypniana w Biuletynie Informacji Publicznej
wraz z uwzglydnieniem stosowania przy publikowaniu otwartych format6w
2. Odpowiedz na wniosek

dotycz~cy

informacji publicznej udostypnionej w Biuletynie

Informacji Publicznej zawiera link do miejsca, w kt6rym znajduje siy wnioskowana
informacja.
3. Wniosek

0

udostypnienie informacji publicznej moze bye zlozony w formie pi senmej ,

ustnej lub elektronicznej w szczeg6lnosci poprzez

Elektroniczn~

Skrzynky

Podawcz~

Urzydu lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
4. Kai:dy wniosek, niezalei:nie od tego jaki rodzaj postypowania rna wszczynae, mUSl
zawierae co najnmiej takie dane i bye na tyle precyzyjny, aby mozliwe bylo jego
rozpatrzenie zgodnie z prawem.

§ 5. 1. Rejestracja wniosku w systemie obiegu dokument6w nalezy do zadan sekretariatu.
2. W celu rejestracji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 nalezy niezwlocznie przekazae:
1) wniosek zlozony w formie pisemnej - do sekretariatu;
2) wniosek zlozony przez

Elektroniczn~

Skrzynky Podawcz~ Urzydu - do sekretariatu;

3) wniosek zlozony za posrednictwem poczty elektronicznej elektronicznej - urzydu: info@ugnowemiasto.pl.
3. Wniosek zlozony ustnie nie podlega rejestracji,
2

0

kt6rej mowa w ust. 1

na adres poczty

§ 6. l. Dekretacji wiodC}.cej kom6rki organizacyjnej dokonuje W6jt, w zastypstwie Skarbnik
i Sekretarz.
2. W przypadku, gdy wniosek obejmuje swym zakresem wlasciwosc kilku kom6rek
organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych gminy, wniosek dekretuje siy na wiodC}.cC}.
kom6rky organizacyjnC}., a nie kom6rki wsp61pracujC}.ce.
3. Kom6rki wsp61pracujC}.ce zobowiC}.zane SC}. do przekazania wiodC}.cej kom6rce organizacyjnej
informacji niezbydnych do terminowej realizacji wniosku. Przy przygotowaniu odpowiedzi
wsp6lpracujC}. wszystkie kom6rki posiadajC}.ce wnioskowane informacje.
4. Wniosek obejmujC}.cy zakresem wlasciwosc wylC}.cznie jednostki organizacyjne gmmy,
przekazuje siy wedlug wlasciwosci do odpowiedniej jednostki, informujC}.c

0

powyzszym

wnioskodawcy.
5. lezeli UrzC}.d oraz jednostki organizacyjne gmmy me SC}. w posiadaniu wnioskowanej
informacji publicznej, nalezy

0

tym niezwlocznie (nie p6zniej niz w ciC}.gu 7 dni)

poinformowac wnioskodawcy.

§ 7. I. Rejestr jest jawny z wylC}.czeniem danych wnioskodawcy.
2. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej w sekretariacie przez pracownika referatu
organizacyjnego.
3. Zakres danych obejmujC}.cych rejestr zawiera ZalC}.cznik Nr 2 do Instrukcji.
4. Za prawidlowe dzialanie rejestru oraz funkcjonalnosc wprowadzania danych odpowiada
pracownik sekretariatu.
5. Dane dotyczC}.ce wniosku wprowadza siy do rejestru niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz
w terminie 7 dni od daty wplywu wniosku do Urzydu.

§ 8. 1 Odpowiedz na wniosek podpisuje W6jt, Skarbnik, Sekretarz, kierownik wiodC}.cej
kom6rki organizacyjnej lub inny upowazniony pracownik Urzydu.
2. W przypadku odmowy udostypniania informacji publicznej decyzjy podpisuje W6jt,
Skarbnik lub Sekretarz na podstawie upowaZnienia W6jta Gminy.
3. Kopie odpowiedzi na wniosek przekazuje siy do sekretariatu.

§ 9. l. Za terminowe rozpatrywanie wniosk6w oraz aktualizacjy rejestru odpowiedzialni
SC}. kierownicy kom6rek organizacyjnych.
2. Sekretariat raz w roku sporzC}.dza wykaz wniosk6w me zalatwionych w terminie
ustawowym i przekazuje go W6jtowi.
§ 10. Przy realizacji zadaiJ. wynikajC}.cych z ustawy
Pelnomocnik

ds.

Ochrony

Informacji

0

dostypie do informacji publicznej,

Niejawnych

3

wsp61dziala

z

kom6rkami

organizacyjnymi urzydu, w szczeg61nosci w uzasadnionych przypadkach OplnlUJe
mozliwosc udostypniania informacji publicznej.

awl.}
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Za/qcznik Nr 1
do Instrukcji udos/(!pniania
informacji publicznej
w Urz(jdzie Gminy Nowe Miasto

DANE WNIOSKODA WCY*

DANE PELNOMOCNlKA *

(nazwisko i imi(j/ nazwajirmy)

(nazwisko i imi(j/nazwajirmy)

(adres)

(adres)

Tel.: ................................... .

Tel.: ............................. .

WNIOSEK

o UDOSTF;PNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie ustawy 0 dost((pie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z p6:Zn. zm.) wnOSZ(( 0 udost((pnienie informacji w nast((pujqcym
zakresie:

FORMA UDOSTF;PNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ**

o dost((p do przeglqdania informacji w Urz((dzie

o kserokopia

o pliki komputerowe

~
(wymleruc
.., J'aka ?)............................................................. .
O .lnna lorma,

SPOSOB PRZEKAZANIA INFORMACJI

o przeslanie informacji pocztq elektronicZllq lub przez ElektronicZllq Skrzynk(( Podawczq
na adres

o odbi6r osobisty ...................................................................................... .

o przeslanie informacji w formie papierowej na adres***
data i podpis osoby skladajC}cej****

Uwagi:
*podanie danych nie jest obowi¥kowe
**zakreSlic wlaSciwe pole krzyzykiem
***wypelnic,jeSli adresjest inny niz podany wczesniej
**** wypelnic w przypadku sporz¥lzenia wniosku przez

data i podpis wnioskodawcy/pemomocnika

inn~

osob y niz wnioskodawca lub pelnomocnik.

Za/qcznik Nr 2
do lnstrukcji udost~pniania
informacji publicznej
w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto

Zakres danych

obejmuj~cych

rejestr:

1) Numer kancelaryjny;
2) Data wplywu do Urzydu Gminy Nowe Miasto;
3) Przedmiot wniosku;
4) Tresc wniosku (skan, kserokopia);
5) Symbol kom6rki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, do kt6rej wniosek zostal
zadekretowany;
6) Wyznaczony tennin rozpatrzenia wniosku;
7) Data udostypniania, zawiadomienia

0

braku mozliwosci udostypniania, decyzji

o odmowie udostypniania, albo decyzji
udostypniania infonnacji pUblicznej;
8) TreSc odpowiedzi (skan, kserokopia);
9) Fonna udostypniania;
10) Uwagi.

0

umorzeniu postypowania w spraWle

