ZARZADZENIE nr".烈．/2015
Prezydenta Miasta Siemianowice Siaskie

z dnia .. 1包．網賜う無 ?-2015 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury udostgpniania informacji publicznej w Urzgdzie
Miasta Siemianowice Si4skie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p62n. zm.) w zwizku z ustaw4 z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z p62n. zm.)
oraz Rozporz4dzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18 stycznia
2007 r・ w sprawie Biulet押u Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68).

zarzadza si9, co nastりpuje:

§ 1. 1 . Wprowadziぐ wewngtrzn4 procedurg udostgpniania informacji publicznej
bgd4cej w posiadaniu kom6rek organizacyjnych Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie.
2. Koordynacjg spraw zwizanych z udzielaniem oraz odmow4 udzielenia informacji
publicznej w Urzgdzie Miasta Siemianowice Si4skie wykonuje Wydzia Organizacji
i Zarz4dzania.
§2. 1 . Udostgpnienie informacji publicznej, bgd4cych w posiadaniu Urzgdu Miasta
nastgpuje poprzez:
1)publikacjg informacji publicznej,w tym dokument6w urzgdowych w
Biuletynie Informacji Publicznej (BlP).
2) podanie do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie lub wywieszenie w
miejscu og6lnodostgpnym
3) na wniosek, z zastrzeZeniem pkt. 2 i pkt. 3.
2. Informacja publiczna, kt6ra mo之e by6 niezwocznie udostgpniona, jest udostgpniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Informacja publiczna udostgpniana jest na wniosek, jeZeli nie zostaa udostgpniona
w BlP.
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§3. 1 . Wnioski o udostgpnienie informacji publicznej wplywaj4ce do Urzgdu Miasta
rejestrowane s4 w centralnym rejestrze wniosk6w o udostgpnienie informacji publicznej
prowadzonym przez Wydzia Organizacji i Zarz4dzania.
2. Po zarejestrowaniu wniosku jego orygina pozostaje w Wydziale Organizacji
i Zarz4dzania.
3 .Wydzia Organizacji i Zarz4dzania zakada sprawg i udo stgpnia j4 kom6rce bgdacej
w posiadaniu 24 danych informacji, zgodnie z wasciwosci4 rzeczow4, wynikaj4c4
z Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta Siemianowice Sl4skie oraz przesyla w SOD
wniosek do tej kom6rki.
4. Wydzia Organizacji i Zarz4dzania wyznacza termin do zajgcia stanowiska przez
耐agciw4 kom6rkg organizacyjn4・
5. Je之eli informacja publiczna nie moZe byぐ udostgpniona w wyznaczonym terminie
kom6rka organizacyjna obowi4zana jest do pisemnego powiadomienia Wydzialu Organizacji
i Zarz4dzania, w terminie o kt6rym mowa w ust. 4 o powodach op6之nienia oraz o terminie,
w jakim udzieli odpowiedzi.
6. Je之eli wniosek dotyczy informacji publicznej bgd4cej w posiadaniu wigcej niZ
jednej kom6rki organizacyjnej, k吐da z nich przygoto四je propozycjg odpowiedzi w zakresie
swoj ej 耐agciwosci rzeczowej.
7. Jezeli przedmiotem wniosku jest udostgpnienie informacji publicznej zawartej
w dokumentacji przechowywanej w Archiwum Urzgdu Miasta Siemianowice Slaskie,
udostgpnienie nastgpuje po wypoZyczeniu dokumentacji z Archiwum;
8. Wydzia Organizacji i Zarz4dzania opracowuje projekt odpowiedzi na podstawie
propozycji otrzymanej od 耐asciwej kom6rki w terminie nieprzekraczajcym 10 dni licz4c od
daty 叩lywu wniosku do Urzgdu Miasta.
9. Wszelkie dokumenty zwizane z rozpatrywaniem wniosku winny by6 na bie之4co
przekazywane do Wydziau Organizacji i Zarz4dzania.
10. Odpowiedzi na wnioski podpisuje Sekretarz Miasta, z zastrze之eniem§5.
§4. Naczelnicy i kierownicy kom6rek organizacガnych oraz pracownicy zatrudnieni
na samodzielnych stanowiskach Urzgdu Miasta Siemianowice Sl4skie ponosz4
odpowiedzialnoS6 za:
1)treg6 przygotowanej odpowiedzi,
2) terminowe przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostgpnienie informacji publicznej
i niez耐oczne przekazywanie jej do Wydziau Organizacji i Zarzadzania,
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3) niezwloczny zwrot wniosku do Wydziau Organizacji i Zarz4dzania, w przypadku
przekazania wniosku niezgodnie z 耐agciwosci4 rzeczow4,
4) zapewnienie wgl4du do dokument6w urzgdowych, w tym sporz4dzanie w obecnosci
upow吐nionego pracownika odpis6w, notatek, kopii, fotokopii itp.
*5. Dec河e o odmowie udzielenia informacji publicznej, decyzje o umorzeniu
postgpowania o udzielenie informacji publicznej i dokumenty wydawane w toku
postgpowania o udzielenie informacji publicznej na wniosek podpisuje Prezydent Miasta
Siemianowice Si4skie lub pracownik upow臨niony przez Prezydenta Miasta.
§6. 1 . Nadz6r nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta
pelni Wydzia Organizacji i Zarz4dzania.
2. Za zawartog6 merytoryczna i aktualnog6 stron Biuletynu Informacji Publicznej
odpowiedzialne s4 wlagciwe kom6rki organizacyjne.
3. W przypadku, gdy w ramach danej kom6rki organizacyjnej nie funkcjonuje
Redaktor BlP, publikacji lub mod叫kacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej1
dokonuje Administrator BlP, na podstawie danych w formie elektronicznej, gotowej do
opublikowania, przygotowanych przez kom6rkg organizacyjn4.
4. Opublikowana informacja powinna zawiera dane okreglaj4ce podmiot
udostgpniaj4cy informacjg, dane o虹eglaj4ce to之samog亡 osoby, kt6ra wytworzyla informacj
lub odpowiada za treg6 informacji, dane okreglaj4ce to之samog6 osoby, kt6ra udostgpnila
informacjg, oraz datg udostgpnienia.
5. Za nadawanie uprawniefi dla os6b redaguj4cych tresci BIP oraz za techniczne
funkcjonowanie BIP odpowiada Wydzial Organizacji i Zarz4dzania.
§7. Trac4 moc nastgpuj4ce zarz4dzenia Prezydenta Miasta Siemianowice S l4skie:
1) nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: regulaminu udostgpniania informacji
publicznej w Urzgdzie Miasta Siemianowice S l4skie,
2) nr 6/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad funkcjonowania i udostgpniania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Siemianowice S l4skie.
§ 8. Wykonanie zarzadzenia powierzam Naczelnikowi Wydziau Organizacji
i Zarz4dzania.
§9・ Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia pelni Sekretarz Miasta・
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§10. Zarz4dzenie wchodzi w Z ycie z dniem podjgcia.PREZYDENT
PREzyoENT MIAS
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