ZARZADZENIE Nr 42/2017
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 6 wrzesnia 2017 r.
w sprawie zasad udost~pniania i przekazywania w celu ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446,ze zm .), art.3 pkt 1, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia
25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Dz.U. z 2016r .. poz. 352) zarzqdza si~ , co nast~puje :

§ 1. Wprowadza

si~ "Instrukcj~ udost~pniania

i przekazywania w celu ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego obowiqzujqcq w Urz~dzie Gminy w
Nowym Miescie " , stanowiqcq zatqcznik do Zarzqdzenia .

§ 2. Zobowiqzuje

si~

kierownik6w kom6rek organizacyjnych do zapoznania
podlegtych pracownik6w z tresciq Instrukcji.

§ 3. Nadz6r nad realizacjq zarzqdzenia powierza
§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza
samodzielnych stanowisk pracy

si~

Sekretarzowi Gminy.

si~

Urz~du

kierownikom kom6rek organizacyjnych
Gminy w Nowym Miescie.

§ 5 . Zarzqdzenie wchodzi w i:ycie z dniem podpisania .

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 42.12017
z dnia 6 wrzesnia 2017 roku

Instrukcja udost~pniania i przekazywania w celu ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego obowi~zuj~ca
w Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie

§ 1.

Udost~pnianie

lub przekazywanie w celu ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego b~dqcej w posiadaniu Urz~du Gminy w Nowym
Miescie nast~puje poprzez:
1) udost~pnianie w Biuletynie Informacji Publicznej ;
2) przekazywanie na wniosek zainteresowanego .

§ 2. Uzyte w Instrukcji okreslenia oznaczajq :
1) ustawa - ustawa z dnia 25 lutego 2016r.
informacji sektora publicznego

° ponownym wykorzystywaniu

2) W6jt - W6jt Gminy Nowe Miasto;
3) Skarbnik - Skarbnik Gminy Nowe Miasto;
4) Sekretarz - Sekretarz Gminy Nowe Miasto;
5) Urzqd - Urzqd Gminy w Nowym Miescie ;
6) kom6rka organizacyjna - referat lub stanowisko;
7) wiodqca kom6rka organizacyjna - kom6rka organizacyjna odpowiedzialna za
terminowq realizacj~ wniosku;
8) kom6rka wsp6~pracujqca - kom6rka organizacyjna lub jednostka organizacyjna
Gminy posiadajqca informacj~ ;
9) kierownik kom6rki organizacyjnej - kierownik referatu, samodzielne stanowisko
pracy w Urz~dzie;
10) jednostki organizacyjne Gminy - jednostki organizacyjne Gminy Nowe Miasto;
11) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
12) Sekretariat - Sekretariat

Urz~du

Urz~du

;

Gminy w Nowym Miescie ;

°

ponowne wykorzystywanie informacji sektora
13) wniosek - wniosek
publicznego, kt6rego przyk~adowy wz6r stanowi Za~qcznik Nr 1 do Instrukcji ;
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14) rejestr - rejestr wnioskow 0 udost~pnienie informacji publicznej oraz wnioskow 0
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - wzor Zatqcznik Nr 2 do
Instrukcji ;

§ 3 .1. Informacja sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania powinna
bye udost~pniana na stronie SIP z uzyciem system ow teleinformatycznych i z
uwzgl~dnieniem stosowania przy udost~pnianiu otwartych formatow.
2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
stronie SIP wymaga zachowania nast~pujqcych warunkow:

udost~pnionej

na

1) podmiot ponownie wykorzystujqcy informacj~ sektora publicznego ma obowiqzek
informowania 0 zrodle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu
zobowiqzanego;
2) jezeli podmiot ponownie wykorzystujqcy informacj~ sektora publicznego dokonat
jej przetworzenia spoczywa na nim obowiqzek informowania 0 przetworzeniu

§ 4. Wojt ponosi odpowiedzialnose jedynie za takq trese informacji, ktora zostata
zamieszczona w SIP lub na innej oficjalne j stronie internetowej Gminy, a takze takq
ktora zostata udost~pniona stosownie do ztozonego wniosku.
§ 5. Za udost~pnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania odpowiadajq kierownicy komorek organizacyjnych i
jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 6. 1. W przypadku gdy informacja sektora publicznego nie zostata udost~pniona w
SIP przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, moze nastqpie na wniosek 0 ponowne wykorzystywanie.
2. Odpowiedz na wniosek 0 ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego, ktora jest udost~pniona w SIP zawiera link do miejsca, w ktorym
znajduje si~ wnioskowana informacja.
3. Wniosek moze bye ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej w szczegolnosci
przez Elektronicznq Skrzynk~ Podawczq Urz~du lub z wykorzystaniem poczty
elektronicznej urz~du.
4. Wniosek musi zawierae imi~ i nazwisko lub
umozliwiajqcy dostarczenie odpowiedzi.

nazw~

wnioskodawcy oraz adres

§ 7 . 1. Rejestracja wniosku w systemie obiegu dokumentow nalezy do zadan
Sekretariatu .
2. W celu rejestracji,

0

ktorej mowa w ust. 1 nalezy niezwtocznie przekazae:

1) wniosek ztozony w formie pisemnej - do sekretariatu
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Urz~du;

2) wniosek ztozony przez Elektronicznq
podawczq Urz~du

Skrzynk~

Podawczq

Urz~du

- na

skrzynk~

3) wniosek ztozony za posrednictwem poczty elektronicznej - przestac na adres
poczty Urz~du - info@ugnowerniasto.pl.

§ 8. 1. Dekretacji wiodqcej kom6rki organizacyjnej dokonuje W6jt lub w

zast~pie

Sekretarz.
2. W przypadku, gdy w niosek obejmuje swym zakresem wtasciwosc kil ku
kom6rek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych gminy, wniosek dekretuje
si~ na wiodqcq kom6rk~ organizacyjnq oraz kom6rki wsp6tpracujqce.
3. Kom6rki merytoryczne dokonujq analizy wniosku, zqdanych w nim informacji lub
dokument6w, w szczeg61nosci w celu ustalenia czy stanowiq one informacj~
publicznq w rozumieniu ustawy oraz czy nie zachodzq przestanki do odmowy
ponownego wykorzystania informacji publicznej;
4. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej nast~puje w
przypadkach przewidzianych ustawq, w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez W6jta;
5. Projekt decyzji odmownej wymaga uzyskania opinii radcy prawnego,
wykonujqcego obstug~ prawnq urz~du;
6. Kom6rki wsp6tpracujqce zobowiqzane Sq do przekazania wiodqcej kom6rce
organizacyjnej informacji niezb~dnych do terminowej realizacji wniosku. Przy
przygotowaniu odpowiedzi wsp6tpracujq wszystkie kom6rki posiadajqce
wnioskowane informacje;
7. Wniosek obejmujqcy zakresem wtasciwosc wytqcznie jednostki organizacyjnej
gminy, przekazuje si~ wedtug wtasciwosci do odpowiedniej jednostki, informujqc
powyzszym wnioskodawc~;

0

8. Jezeli Urzqd oraz jednostki organizacyjne gminy nie Sq w posiadaniu
wnioskowanej informacji sektora publicznego nalezy 0 tym niezwtocznie (nie p6zniej
niz w terminie 7 dni) poinformowac wnioskodawc~ .

§ 9 . 1. Rejestr wniosk6w jest jawny z wytqczeniem danych wnioskodawcy.
2. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej w Sekretariacie

Urz~du;

3. Zakres danych obejmujqcych rejestr zawiera Zatqcznik Nr 2 do Instrukcji;
4. Za wprowadzanie danych do rejestru w zakresie realizowanych wniosk6w
odpowiada kierownik wiodqcej kom6rki organizacyjnej ;
5. Sekretariat W6jta odpowiada za prawidtowe dziatanie rejestru oraz funkcjonalnosc
wprowadzania danych.
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6. Dane dotyczqce wniosku wprowadza si~ do rejestru niezwtocznie, jednak nie
p6zniej nit w terminie 7 dni od daty wptywu wniosku do Urz~du .
7. Dane dotyczqce realizacji wniosku wprowadza si~ do rejestru w terminie 7dni od
daty udzielenia odpowiedzi na wniosek lub od daty udzielenia informacji 0
przedtuteniu terminu realizacji wniosku.

§ 1b . 1. Odpowiedz na wniosek podpisuje W6jt, Skarbnik, Sekretarz, kierownik
wiodqcej kom6rki organizacyjnej lub inny upowatniony pracownik.
2. W przypadku odmowy wyratenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji
sektora publicznego decyzj~ pod pisuje W6jt albo pracownik kom6rki wiodqcej ,
dziatajqcy na podstawie upowatnienia W6jta Gminy .
3. Kopie odpowiedzi na wniosek wraz z informacjq 0 sposobie oraz dacie realizacji
wniosku nalety przekazac niezwtocznie do Sekretariatu.

§ 11 . 1. Za terminowe rozpatrywanie wniosk6w oraz

aktualizacj~

rejestru

odpowiedzialni Sq kierownicy kom6rek organizacyjnych.
2. Sekretariat Urz~du raz w roku sporzqdza wykaz wniosk6w nie zatatwionych w
terminie ustawowym i przekazuje W6jtowi .
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Zalqcznik Nr 1
do Instrukcji udostf1pniania i przekazywania
w celu ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego obowiqzujqca
w Urzf1dzie Gminy Nowe Miasto.
DA NE WNIOSKODAWCY :
Nazwisko i Imi~ / Nazwa: ...... ....... ..... ................ ... .
Adres: ... .... .. .... ..... ......... ... ...... ...... .... ... .... ... .... ...... ... .
Tel. * ........ .. ...... .... ... ...... ........ ... .... .. .
DANE PEtNOMOCNIKA:
Nazwisko i Imi~ / Nazwa : ...... . ...... ... .. ..... .. .
Adres: ...... ....... ..... ...... ..... .... ... ...... ......... ....... .. .
Tel. * ....... ... ...... ..... .. ... .... .. ... .. .... ..... . .

WNIOSEK

o PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMAC..II SEKTORA PUBLlCZNEGO
Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Oz. U. poz. 352) wnosz~ 0 wyrazenie zgody na ponowne wykorzystywanie nast~pujCjcej informacji sektora
publicznego: ..... ........ .. ... .. ... .......... ... ..... .. ... .... ........... .......... .... .. .... ....... .. ...... ..... .. .... ........ ..... ... .. ... ... ........ . ..

CEl PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA : **
o eel niekomereyjny
o eel komereyjny
Okreslenie rodzaju dziatalnosei, w kt6rej informaeje b~dq ponownie wykorzystywane (wskazanie d6br,
produeent6w lub ustug) .. .. ..... ....... ........ .. ..... ...... . ............... .. .. . .. ....... ......... ... ... .. ......... .

FORMA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLlCZNEGO :* *
kserokopia
o pliki komputerowe

o

Format danyeh dla informaeji w postaci elektronieznej (w przypadku niewskazania formatu informacja
zostanie przekazana w formacie zr6dtowym) .... ..... ........... ....... ............... ... .. ....... ....... .. ........... ......... .... ..

SPOS6B PRZEKAZANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLlCZNEGO **
o Przestanie informacji pocztq elektronicznq lub przez e lektronicznq skrzynk~ podawczq na adres

o Odbi6r osobisty
o Dost~p do przeglqdania informacji w urz~dzie
o Przestanie informacji w formie papierowej na adres** *

data i podpis osoby sporzCjdzajCjcej *** *

Uwagi:
* nieobowiCjzkowo
** zakreslic w/asciwe pole krzyzykiem
*** wypetnic jesli adres jest inny niz podany wczesniej
..* * wype/nic w przypadku sporzCjdzenia wniosku przez innCj

data i pod pis wnioskodawcy /petnomocnika

osob~

niz wnioskodawca

Zalqcznik Nr 2
do Instrukcji udost~pniania i przekazywania
w celu ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego obowiqzujqca
w Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie

Zakres danych obejmujctcych rejestr :

1) Numer kancelaryjny;
2) Data wpJywu do
3)

Urz~du

Gminy w Nowym Miescie ;

Przedmiot wniosku ;

4) Trese wniosku (zanonimizowany skan) ;
5) Nazwa kom6rki, do kt6rej wniosek zostat zadekretowany;
6) Nazwa kom6rki

udost~pniajqcej informacj~;

7) Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku ;
8) Data przekazania, albo informacji 0 braku warunk6w ponownego
wykorzystywania, albo decyzji 0 odmowie wyrazenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
9) Trese odpowiedzi (zanonimizowany skan) ;
1O)Forma

udost~pnienia

;

11) Uwagi.

W6jt Gminy Nowe Miasto
Stawomir Zalewski

