
ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania danych 

w Biuletynu Informacji Publicznej. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji 

publicznej (tekst jedn. : Oz. U. 2014 r., poz. 782 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i 2 rozporz~dzenia 
Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie 

Biuletynu Infonnacji Publicznej ( Oz. U. 2007 r., Nr 10, poz. 68) zarz~dza siy, co nastypuje : 

§ 1 

Biuletyn Infonnacji Publicznej (BIP) realizuje obowi~zek udostypniania infonnacji publicznej 
przez Rady Gminy Nowe Miasto i W6jta Gminy Nowe Miasto wraz z kierowanym przez 

niego Urzydem. 

§2 

W BIP udostypniane s~ infonnacje publiczne, w tym dokurnenty urzydowe pozostaj~ce 
w posiadaniu kom6rek organizacyjnych urzydu, kt6rych obowi~ek publikowania wynika 

z ustawy lub innych przepis6w og61nie obowi~uj~cych. 

§3 

Funkcjy Administratora i koordynatora BIP petni infonnatyk Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

§4 

Powoluje siy Zesp61 Redakcyjny do spraw BIP Urzydu Gminy w skladzie: 

1) Elzbieta Zalewska - przewodnic~cy zespolu redakcyjnego; 

2) Maria Kowalska - redaktor BIP, w zakresie zam6wien publicznych; 

3) Adam Bugalski - redaktor BIP, w zakresie podatki, oplaty lokalne, zwrot podatku 

akcyzowego; 


4) lo1anta Bandurska - redaktor BIP, w zakresie akt6w nonnatywnych wydanych przez W6jta 

Gminy; 

5) Agnieszka leglikowska- redaktor BIP, w zakresie projekt6w uchwal Rady Gminy i Komisji 


Rady, uchwal stanowionych przez Rady Gminy i komisji rady, protokol6w z sesji, 

zawiadomien 0 posiedzeniach organ6w stanowi~cych, rejestru uchwal i rejestr6w akt6w 

prawa miejscowego; 




6) luliusz Wardzynski - redaktor w zakresie StraZ GmilU1a, zarZ<}dzanie kryzysowe, obrona 


cywilna; 

7) Bozena Pawlak - redaktor w zakresie budzetu gminy, zmiany w budzecie, wieloletnia 


prognoza finansowa gminy i jej zmiany; 

8) Tomasz Nowaliiiski- redaktor w zakresie nie obj«tym powyzszym wykazem. 


§ 5 

Pracownicy, 0 kt6rych mowa w § 3 posiadaj'}. indywidualny identyfikator oraz haslo dost<:;pu 
do modulu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu nadane przez administratora 

intemetowego serwisu. 

§6 

Zadania Zespolu Redakcyjnego okresla "Regulaminu zasad i publikowania danych 
w Biuletynie Informacji Publicznej" stanowi'}.cy zal'}.cznik do niniejszego ~a 

§7 

Odpowiedzialnymi za realizacj« zarZ'}.dzenia s'}. kierownicy kom6rek organizacji wewn«trznej 
Urz«du Gminy, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych. 

§8 

Nadz6r nad sprawnym dzialaniem systemu sprawuje Sekretarz Gminy pelni'}.cy funkcj« 
przewodnicz'}.cego Zespolu Redakcyjnego przy pomocy koordynatora. 

§9 

Wykonanie zarZ'}.dzenia powierza si« czlonkom Zespolu Redakcyjnego. 

§ 10 

Zarz'}.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal~cznik Nr 1 
do Zarzqdzen ia Nr 18/2015 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 27 maja 2015 r. 

Regulamin zasad i pUblikowania danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) 

Rozdzial I 


Postanowienia ogotne 


§ 1 

Z uwagi na zmiany oprogramowania BIP z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy siy now'l- strony 
Biuletynu Informacji Publicznej dla potrzeb Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

§2 

1 Niniejszy regulamin okresla szczegolowe zasady funkcjonowania BIP, zasady i sposob 
umieszczania informacji oraz obowi<}.Zki i uprawnienia zespolu redakcyjnego BIP. 
2. Zakres przedmiotowy i rodiaje udostypnianej informacji publicznej okresla ustawa z dnia 6 
wrzesnia 200 lr. 0 dostypie do informacji publicznej, zwanej dalej ustaw'l-. 
3. Niniejszy regulamin dotyczy Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

§ 3 

Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
1) ustawie - nalezy przez to rozumie6 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001r. 0 dostypie do 

informacji publicznej (tektjedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782); 
2) urz~dzie - nalezy przez to rozumie6 UrZ<}.d Gminy Nowe Miasto; 
3) j.o.g. - nalezy przez to rozumiec jednostki organizacyjne gminy; 
4) redakcji tub zespole - nalezy przez to rozumie6 zespol redakcyjny; 
5) administrator BIP - wyznaczony pracownik, ktory sprawuje nadzor formalny 

i merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem tresci w BIP zgodnie z ustaw'l
o dostypie do informacji publicznej; 

6) 	 autor - wyznaczony pracownik urzydu, ktory w zakresie realizowanych zadaiJ. i 
obowi<}.Zkow sluzbowych, wytwarza informacje publiczne polegaj'l-ce obowi¢owi 
publikacji w BIP; 

7) 	 redaktor BIP- wyznaczony i upowaZniony pracownik urzydu, ktory publikuje 
informacje publiczne; 

8) BIP - nalezy przez to rozumiec Biuletyn Informacji Publicznej Urzydu Gminy Nowe 
Miasto; 

9) ministrze - nalezy przez to rozumiec ministra wlasciwego do spraw wewnytrznych 
i administracji; 



10) strona gl6wna - nalezy przez to rozumiec stron(( gl6wnq Biuletynu Informacji 
Publicznej; 

11) adres wskazujqcy lokalizacj(( zasob6w w Intemecie w szczeg61nosci adres strony 
www; w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej Urz((du Gminy Nowe Miasto jest 
to adres: http://bipnowemiasto.pl , 

12) administrator serwera - administrator zewn((trzny Firma EXTRANET na podstawie 
umowy: BIP/0183/2014 z dnia 10.09.2014 roku. 

§4 

1. 	 Wprowadzanie i zatwierdzanie informacji w bazie danych BIP nast((puje poprzez 
panel administracyjny redakcji BIP. Dost((p do BIP uzyskuje si(( ze strony glOwnej 
portalu BIP. 

2. 	 Informacje niepublikowane w BIP dost((pne Sq na wniosek zainteresowanego 
w siedzibie Urz((du Gminy Nowe Miasto. 

3. 	 Zakres publikowania informacji zostal okreslony w ustawie 0 dost((pie do inforrnacji 
publicznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze z.) oraz rozporzqdzeniu Ministra 
Spraw Wewn((trznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). 

Rozdzial II 

Redakcja BIP 

§ 5 

W celu zapewnienia prawidlowej i sprawnej obslugi gminnej strony Biuletynu Infonnacji 
Publicznej powoluje si(( zesp61 redakcyjny do spraw gminnej strony Biuletynu Infonnacji 
Publicznej, zwany dalej zespolem ds. BIP. 

§6 
1. Zesp61 Redakcyjny BIP tworzq: 


1) przewodniczqcy zespolu redakcyjnego 

2) administrator gminnej strony BIP - pracownik ds. obslugi informatycznej urz((du, 

3) redaktorzy BIP - czlonkowie zespolu. 


§7 

1. Do zadail Zespolu Redakcyjnego w szczeg6lnosci nalezy: 
1) analizowanie uwag, spostrzezen oraz inicjowanie dzialail korygujqcych, 
2) dostosowywanie BIP do obowiqzujqcych standard6w, wymagan i oczekiwail, 
3) bieZqce przekazywanie redaktorowi BIP informacji podlegajqcych udost((pnieniu w BIP , 
4) aktualizowanie przekazanych informacji w zakresie dzialania referatu lub jednostki 

organizacyjnej urz((du, jak r6wniez podleglych gminnych jednostek organizacyjnych, 
5) sporzqdzanie protokol6w ze spotkail, 
6) w razie potrzeby zapraszanie na spotkania os6b nieb((dqcych czlonkami Zespolu. 
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§ 8 


Zadania AdministratoraIKoordynatora BIP: 

1. 	 AdministratorlKoordynator odpowiada za okreslenie struktury BIP w postaci 
szablon6w stron www przeznaczonych do wypelnienia tresci~ oraz za okreslenie 
ksztaltu szablon6w stron edycyjnych. 

2. 	 Koordynator odpowiada za szkolenie redaktor6w stron. 
3. 	 Koordynator wsp6lnie z Sekretarzem Gminy przygotowuje projekty zmlan do 

niniejszego zarz~dzenia. 
4. 	 Koordynator odpowiada za zapoznanie wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy z 

metodologi~ publikowania danych w BIP Urzydu Gminy . 

§9 

1. Zadania przewodnicz~cego zespolu : 
1) koordynacja informacji zamieszczanych na BIP, 
2) analizowanie informacji przekazywanych do BIP pod wzglydem zgodnosci z ustaw~, 
3) monitowanie i zatwierdzanie do publikacji informacji przekazanych przez autor6w, 
4) wskazywanie redaktorom dzia16w BIP na informacje do redakcji w ramach ich 

uprawnien, 

5) prowadzenie szkolen wewnytrznych, 

6) przydzielanie w porozumieniu z administratorem BIP osobom upowaZnionym 


identyfikator6w oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany hasel dostypowych, 
a takZe prowadzenie i stale aktualizowanie rejestru czynnych identyfikator6w. 

2. Obowi~ki wymienione w ust 1 realizowane s~ w porozumieniu z Administratorem BIP 
i Pelnomocnikiem W6jta Gminy ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

§ 10 

Administrator BIP zarz~dza prawami dostypu dla poszczeg6lnych redaktor6w BIP. 

§1l 

Zadania redaktora BIP: 
1. Redaktor odpowiada za terminow~ publikacjy informacji. 
2. Redaktor zobowi~any jest do wykonywania poprawek tresci tych stron, kt6re zostaly 
wskazane do poprawy przez Administratora. 
3. Redaktor odpowiada za wlasciwe formatowanie tekst6w publikowanych informacji . 
4. Redaktor rna obowi~zek zglaszac Administratorowi wszelkie nieprawidlowosci 
w oprogramowaniu BIP lub inne trudnosci telefonicznie lub pisemnie. 
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§ 12 

Do zadail autor6w BIP nalezy : 
I) przygotowanie infonnacji do publikacji; 
2) niezwloczne przekazywanie przygotowanych stron BIP do osoby upowaZnionej w ce

lu zatwierdzenia i dalszego wprowadzania zmian do administratora i redaktor6w ce
lern zatwierdzenia i wprowadzenia; 

3) przygotowywame korekt i tresci publikowanych infonnacji, 
4) przekazywanie administratorowi wniosk6w dotycz(!cych koniecznosci tworzenia no

wych uklad6w na strome w BIP. 

§ 13 

Pracownicy Urzydu S(! obowi¥ani opracowac i przekazac infonnacje podlegaj(!ce pUhlikacji 
w BIP na prosby czlonka Zesporu Redakcyjnego. 

§ 14 

Kierownik referatu sprawuje fonnalny i merytoryczny nadz6r nad wprowadzaniem 
publikowaniem infonnacji w BIP, realizuj(!c postanowienia oraz rozporz(!dzenia. 

§ 15 

Kierownik referatu zatwierdza przygotowane tresci stron oraz dokument6w do publikacji. 

§ 16 

W odniesieniu do pracownik6w Urzydu Gminy zatrudnionych na samodzielnym stanowisku 
pracy, zadania kierownikajednostki organizacji wewnytrznej wykonuje Sekretarz Gminy. 

Rozdzial III 


Opis zasad i sposobu publikacji daoych 


§ 17 

I. Publikowanie danych w BIP odbywa siy przy uzyciu przegl(!darki intemetowej po 
zalogowaniu. 
2. Loginy i hasla dostypu do edycyjnych stron BIP podlegaj(! ochronie na zasadach 
okreslonych w urzydzie. 
3. KaZda strona BIP moze podlegac edycji przez redaktor6w. 
4. Infonnacja publiczna na stronach BIP pochodzi bezposrednio od pracownika Urzydu 
Gminy - autora, kt6re je wytworzyl. 
5. KaZdy strona BIP zawiera infonnacjy 0 osobie, kt6ra j(! wprowadzila oraz za nil} 
odpowiada. 
6. KaZdy publikowany dokument i kaZda strona zawiera infonnacje 0 dacie publikacji oraz 
o czasle 1 zakresie wprowadzania zmian, a takZe 0 czasie waZnosci/aktualnosci danej 
publikacji. 
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7. Redaktor moze do wybranej strony zalqczye dodatkowe pliki w formacie zgodnym 
z oddzielnymi przepisami (ustawa z dnia 17 lutego 2015 r. 0 informatyzacji dzialalnosci 
podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (tekstjedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1114) 
8. Na dokumencie przeznaczonym do publikacji zatwierdzenia dokonuje upowazniony 
pracownik z adnotacjq" zatwierdzam do publikacji w BIP", datq i zlozonym podpisem. 
9. Kazdy zalqcznik do strony zawiera informacje 0 osobie, kt6ra jest jego autorem. 
10. Kazda aktualizacja tresci lub publikacja nowego dokumentu wymaga zatwierdzenia przez 
Administratora BIP. 

§ 18 

1. Informacje przekazywane przez autora do publikacji przygotowywane Sq i przekazywane 

drogq elektronicznq za pomocq dowolnego nosnika elektronicznego lub pocztq elektronicznq 

na adres email redaktora. 

2. Terminy publikacji w BIP : 

a) informacje publikowane w BIP Sq niezwlocznie po ich przyjyciu do publikacji, chyba, 

ze dla zachowania jednoczesnosci ich publikacji za posrednictwem innych sposob6w podania 

do wiadomosci publicznej jest konieczne uwzglydnienie terminu wynikajqcego z tych 

sposob6w. 

b) w przypadku, gdy publikowana w BIP informacja podlega dodatkowo wywieszeniu na 

tablicy ogloszen Urzydu Gminy, jej wywieszenie nastypuje niezwlocznie po stwierdzeniu jej 

publikacji w BIP, 

c) w przypadku, gdy publikowana w BIP informacja podlega dodatkowo publikacji w prasie, 

publikacja w BIP nastypuje niezwlocznie po stwierdzeniu ukazania siy ogloszenia w prasie. 


§ 19 

Informacje publiczne po winny bye zamieszczone w BIP niezwlocznie po ich wytworzeniu. 

§ 20 

Odpowiedzialnose za formy, trese i zgodnose z obowiqzujqcymi przepisami przekazywanych 
informacji ciqty na kierownikach referat6w i samodzielnych stanowiskach pracy. 

§ 21 

Zobowiqzuje siy pracownik6w, do kt6rych zakresu obowiqzk6w nalezy zalatwianie spraw, 
kt6re podlegajq obowiqzkowi publikacji w BIP do stalej wsp61pracy 
z Administratorem/Koordynatorem BIP. 

§ 22 

W przypadku wystqpienia uwag, wniosk6w dotyczqcych koniecznosci tworzenia nowych 
uklad6w stron w BIP wynikajqcych z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do 
informacji publicznej oraz rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji 
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej pracownicy 
zobowiqzani Sq je przekazywae AdministratorowilKoordynatorowi BIP. 

JT 

Sl omir uriusz ZllIewski 
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