
ZARZl\DZENIE Nr 107/2019 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zasad udostcrpniania informacji publicznej w Urz~dzie Gminy Sochocin. 

Na pod:,tawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zwiqzku z art . 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 200 1 r. 

o dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) zarzqdza si~, co nastypuje: 

§ 1. Wprowadza siy "Zasady udostypniania informacji publicznej w Urzydzie Gminy 

Sochoein" stanowiqce zatqcznik do zarzqdzenia. 

§ 2. 1. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy kierownikom kom6rek organizacyjnych oraz 

samodzielnym stanowiskom pracy w Urzydzie Gminy Sochoein. 

2. Zobowiqzuje siy kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Gminy Sochocin do 

zapoznania oraz zapewnienia przestrzegania przez podleglych pracownik6w "Zasad 

udostypniania infonnacji publicznej w Urzydzie Gminy Sochocin". 

§ 3. Nac.z6r nad realizaejq zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Traci moe zarzqdzenie Nr 69/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 24 pazdziemika 2016 r. 

w sprawie zasad udostypniania informacji publicznej w Urzydzie Gminy Sochocin. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 styeznia 2020 rokl!. 



ZalClcznik 
do zarzifdzenia Nr 107/2019 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 16 grudnia 2019 r. 

ZASADY UDOSTF;PNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 


W URZF;DZIE GMINY SOCHOCIN 


§ 1. Udostypnianie infonnacji publicznej, bydqcej w posiadaniu Urzydu Gminy Sochocin 


nastypuje poprzez: 


1) udostypnianie na stronie internetowej gminy Sochocin www.sochocin.Rl 


w biulelynie infonnacji publicznej; 


2) wylozenie lub wywieszanie w miejscach og6lnie dostypnych w Urzydzie Gminy Sochocin; 


3) udo~typnianie na wniosek zainteresowanego, w przypadku gdy informacja publiczna nie 


zostala udostypniona w spos6b okreslony w punkcie 1. 


§ 2. U2:yte w "Zasadach udostypniania infonnacji publicznej w Urzydzie Gminy Sochocin" 


okreSlenia oznaczaj'1: 


1) ustawa - ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji publicznej ( Dz.U. 


z2019l'.poz.1429); 


2) informacja publiczna - kazda infonnacja w sprawach publicznych w rozumieniu ustawy 


vv)'mienionej w punkcie 1, niezaleznie od sposobu jej utrwalenia, w szczeg6lnosci w postaci 


papierowej, elektronicznej, dzwiykowej, wizualnej lub audiowizualnej; 


3) gmina - gmina Sochocin; 


4) W6jt - W6jt Gminy Sochocin; 


5) Skarbnik - Skarbnik Gminy Sochocin; 


6) Sekrl~tarz - Sekretarz Gminy Sochocin; 


7) Urz'1d - Urzqd Gminy Sochocin; 


8) kom6rka organizacyjna - wydziat, Urzqd Stanu Cywilnego, samodzielne stanowisko pracy 


funkcjonujqce w Urzydzie; 


9) wiodqca kom6rka organizacyjna - kom6rka organizacyjna odpowiadajqca za tenninowq 


realizacjy wniosku; 


10) kon6rka wsp61pracujqca - kom6rka organizacyjna lub jednostka organizacyjna gminy, 


posiadajqca informacjy publicznq; 


11) kierownik, kierownik kom6rki organizacyjnej - kierownik wydziatu, Urzydu Stanu 


Cywilnego, lub samodzielne stanowisko pracy; 




12) jednostka na

13) biuletyn infonnacji publicznej - biuletyn informacji na 

Sochocin u n n.v~~"~_U".tH, 

14) zasady udostypniania infonnacji publicznej - "Zasady udostypniania infonnacji 

publicznej w Sochocin". 

§ 3. 1. Informacje po winny bye informacji 

z uwzglt;dnieniem danych wymienionych wart. 

w 

6 us1.6 

2. Odpowiedz na wniosek 

link 

informacji publicznej udostypnionej w biuletynie 

informacji publicznej w kt6rym wnioskowana 

§ 4. 1. Informacja publiczna, kt6ra me udost~pniona w 

publicznej jest udostt;pniana na 

2. Wniosek 0 

Podawc;~,!: 

3. wnioski przyjmowane sa w Urzydu. 

4. Wzor wniosku 0 udostypnienie informacji publicznej stanowi zal'!:cznik nr 1 do 

5. Za udostt;pnianie informacji publicznej odpowiadajzt kierownicy komorek organizacyjnych. 

§ 1. Informacja moze udostt;pniona jest udostt;pniona 
w formie lub pisemnej koniecznosci skladania pisemnego wniosku. 

2.W ten fakt 
udokumentowac w 

udzielenia informacji publicznej w fonnie 

notatki sfuzbowej, po 
1. 

§ 6. Udostypniana informacja publiczna powinna \vymienione wart. 12 
ustawy. 

§ 7.1. o udostypnienie 

rejestrowane zgodnie z La:>aual postt;powania z 

w 

. wplywajztcymi do 

2. Po dokonaniu wniosku, 0 ktorym mowa w Ust. 1 pracownik sekretariatu 
dokonuje nastypujztcych (''7'''-''''''-; 

1) wpisuje wniosek do centralnego wniosk6w 0 udostypnienie informacji pubJicznej; 



2) nadaje znak sprawy; 

3) przekazuje wniosek kierovvnikowi kom6rki lub pracownikowi 

z dekretacj<). wniosku. 

§ 8. 1. W przypadku, wniosek s\\')'m zakresem wlasciwosc kilku kom6rek 

organizacyjnych lub organizacyjnych gminy, wniosek dekretuje si~ wskazujqc 

wiodqc(~ kom6rky oraz kom6rki 

2. Kom6rki wsp6lpracujqce zobowiqzane 	 do przekazania wiodqcej kom6rce organizacyjnej 

informacji niezb~dnych do tenninowej realizacji wniosku. Przy przygotowaniu odpowiedzi 

wsp61pracujq kom6rki posiadajqce wnioskowane infonnacje. 

3. W przypadku, 0 kt6rym mowa w Ust. 2 odpowiedzi na wniosek 0 infonnacji 

publicznej udziela kierownik wiodqcej kom6rki lub upowazniony pracownik. 

4. 	 Urzqd nie jest w posiadaniu wnioskowanej publicznej, o tym 

poinformowac wnioskodawc~. 

§ 9. Centralny rejestr wniosk6w 0 udostypnienie infonnacji publicznej jest jawny 

z danych wnioskodawcy. 

§ 10. 1. Centralny wniosk6w 0 udostypnienie infonnacji publicznej prowadzony jest 

odrybnie na kazdy rok kalendarzowy w formie pracownika 

2. Pracownik sekretariatu odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie 

rejestru wniosk6w 0 udostypnienie infonnacji publicznej oraz aktualizacj~. 

Wz6r centralnego rejestru wniosk6w 0 udostypnienie infonnacji publicznej w Urzydzie 

stanowi nr 2 infonnacji publicznej. 

§ 11. 1. na o informacji publicznej W6jt, 

kierownik wiodqcej kom6rki organizacyjnej lub inny upowazniony W6jta 
Urzydu. 

W przypadku odmowy udostypniania informacji publicznej decyzj~ podpisuje W6jt, 

kierownik wiod1lcej kom6rki lub inny upowazniony W6jta 
pracownik 

3. Kierownik kom6rki 	 lub pracownik w . po zakonczeniu 

pracownikowi 
centralny rcjestr informacji publicznej w 

4. Pracownik sekretariatu odpowiada za prawidlowe i kompletne aULCWC teczki aktowej 
z 0 kt6rej mowa w ust. 3. 



§ 1. do informacji publicznych bezptatny, chyba ze infonnacji 

wiqze sit; z poniesieniem dodatkowych koszt6w Urzqd. 

2. 	 pobrania opIat w zwiqzku z poniesieniem koszt6w, 0 kt6rych mow a 

w odrt;bnym zarzqdzeniu. 

§ 13. 1. raz w roku sporzqdza protok61 z analizy zalatwiania vmiosk6w 

o udOslt;pnienie informacji publicznej za poprzedni rok kalendarzowy i 	 go do 
W6jta najp6Zniej do dnia 30 marca kazdego roku. 

zapewma aktualnosc infonnacji dotyczqcych 
publicznej w biuletynie informacji pub\icznej. 

§ 14. W sprawach w 

ustawy. 

< nr I 
do zasad udostypniania 
infonnacj i publicznej 
w Urzedzie Gminv Sochocin 



WZOR 
DANE WNIOSKODAWCy* 

( 
(nazwisko i imiy/ nazwa firmy) 

(adres) 

Urz~d Gminy Sochocin 

\VNIOSEK 
o UDOSTE;:PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

podstawie ustawy 0 dostypie do . publicznej z dnia 6 wrzesma 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1429) 0 udostypnienie infonnacji w nastypuj'tcym 

FORMA UDOSTE;:PNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ** 

dostttP do infonnacj i w 

kserokopia 

pliki 

. c ( . "'k'!)lnna lonna, wymlenlC Ja ·a. . ........................................................... . 


SPOSOU PRZEKAZANIA INFORMACJI 

informacji pocztq elektroniczn'tlub przez 

odbi6r osobisty ....... " ... " .. , .. " .. , ............................................................. . 
w formie oaoierowei na adres*** 

podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 

Za!qcznik nr 2 
do udostypniania 
informacji publicznej 
w Urzydzie Sochocin 



WZOR 


Centralny 

wniosk6w 0 udostypnienie informacji publicznej 

w Urzectzle Sochocin 

rok ...... . 

Data 

wnioskll 

informi:lcji 


