ZARZ1\DZENIE Nr 108/2019

WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad udost~pniania lub przekazywania informaeji sektora publieznego
w eelu ponownego wykorzystania obowi~zuj~ee w Urz~dzie Gminy Sochocin

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

0

samorzqdzie gmmnym

(Oz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zwiqzku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponovmym wykorzystaniu informacji sektora pubJicznego ( Oz.U. z 2019 poz. 1446);
zarz'ldzc. siy, co nastypuje :

§ 1. Wprowadza siy "Zasady udostypniania lub przekazywania informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystania obowi,,!zuj,,!ce w Urzydzie Gminy Sochocin" stanowi'lce
zal,,!cznik do zarzqdzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarz'ldzenia powierza siy kierownikom kom6rek organizacyjnych oraz
samodzidnym stanowiskom pracy w Urzydzie Gminy Sochocin.
2. Zobowiqzuje si y kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Gminy Sochocin do
zapoznania oraz zapewnienia przestrzegania przez podleglych pracownik6w "Zasad
udostypniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego
\vykorzystania obowi'lzujqce w Urzydzie Gminy Sochocin".
§ 3. Nadz6r nad realizacj'l zarz'ldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Traci moc zarzqdzenie Nr 70 /2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 24 pazdziemika 2016 r.
w sprawie zasad udostypniania lub przekazywania informacji sektora
w celu ponownego wykorzystania obowiqzujqce w Urzydzie Gminy Sochocin.
§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

publicznego

Zalqcznik
Nr 108/2019
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 16
2019 r.

do

ZASADY
UDOST~PNIANIA

LUB PRZEKAZYW ANIA INFORMACJ1 SEKTORA PUBLICZNEGO
W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

OBOWL\ZUJ1\CE W URZ~DZIE GMINY SOCHOCIN

§ 1.

Udost~pnianie

informacji sektora publicznego w celu ponownego

lub

Gminy Sochocin odbywa

vvykorzystania obowi'lzuj'lce w

1)

udostypnianie

na

stronie

internetowej

gminy

-w biuletynie informacji publicznej;
2)

udost~pnianie

lub przekazywanie na wniosek

§ 2. Uzyte w

w celU ponownego wykorzystania obowiqzujqce w

1) ustawa - ustawa z dnia

publicznego (

lutego20 16 r.

0

Urz~dzie

Gminy Sochocin" okreslenia

ponownym wykorzystaniu informacji sektora

z LU 19 poz. 1446);

2) informacja sektora publicznego utrwalenia, w szczee:61
audiowiz lalnej
3) W6jt

publicznego

udoste;pniania Jub przekazywania

lub

od sposobu jej

w Dostaci papierowej,

dzwiykowej, wizualnej lub

w posiadaniu Urze;du Gminy Sochocin;

W6jt

4) Skarbnik

Skarbnik

5)

Gminy Sochocin;

6) Urzqd Urzi:td

Sochocin;

7) ,."",,';.

Urz"d

samodzielne stanowisko pracy

funkcjonujqce w Urze;dzie;
8) wiodqca kom6rka organizacyjna - kom6rka organizacyjna odpowiadajqca za terminow'l
wniosku;

gminy,

lub

9) korn6rka wspolpracuj'1ca - komorka

posiadaj'lca informacj~ publicznq;
to) kierownik,

Urz~du

kierownik kom6rki organizacyjnej - kierownik wydzialu,

Cywilnego, lub

stanowisko

11) jednostka

- jednostki organizacyjne gminy;

12) biuletyn infonnacji publicznej - biuletyn informacji publicznej na

Stanu

internetowej

gminy Sochocin ~'''\J\';llU\';lll.!-JJ,
13) zasady ponownego wykorzystania
udost~pniania

lub
obowi'lzujqCe w

infonnacji
Gminy Sochocin".

w

ponownego

§ 3.

ponowne wykorzystanie inforn1acji sektora publicznego
wykorzystanie inforn1acji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych
pierwot1Y publiczny
dla
informacja zostaia wytworzona.
udost~pnionej

§ 4. POllowne wykorzystywanie informacji sektora
informal~ji

publicznej \\'Ymaga zachowania

1) poiniormowanie
2) poinformowanie
3)

0

nastypuj~cych

w biuletynie

warunk6w:

wytwarzania
ponovmie wykorzystanej:

0

za

0

lub

§ S. W()jt ponosi odpowiedzialnosc
za takq
informacji, ktora zostaia
w biuletynie informacji publicznej lub na innej oficjalnej
internetowej
Gminy, a
tak'l, ktora
udostypniona
do
wniosku.
§ 6.

udostypnianie lub
w'Ykorzy~tywania
odpowiadajq
organizacyjnych

w celu ponownego
jednostek

kierownicy

§ 7. 1. Udostypnienie informacji
publicznego w
ponownego \\'Ykorzystania na
w
wymienionych wart. 21 ust. 1 ustawy.
2. Wzor wniosku stanowi zaf'lcznik nr 1 do
publicznego.

ponownego

lub elektronicznej, w
3. Wniosek moze bye ziozony w fom1ie
Skrzynk y
Urz~du lub z vvykorzystaniem poczty

::'L\,;LCIWll

§ 8. 1. Wnioski 0 udostypnienie lub
infom1acji sektora publicznego w celu
ponownego vvykorzystania
w formie papierowej lub elektronicznej
z
postc;powania z przesylkami wplywajqcymi do Urzltdu.
2. Po dokonaniu
vmiosku,
w
dokonuje nastypujqcych

mowa w ust. 1

0

1) wpisuje wniosek do centralnego rejestru wnioskow

0

udostltpnienie lub

publicznego;

informacji

znak sprawy;

2)

3)
wniosek kierO\vnikowi kom6rki organizacyjnej lub upowaznionemu
pracownikowi zgodnie z dekretacjq.

§ 9. 1. W przypadku, gdy wniosek obejmuje svvym

wlasciwosc kilku kom6rek
organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych gminy, wniosek
wiodqcq kom6rky organizacyjnq oraz

wiod<:tcej kom6rce organizacyjnej
2. Komc)rki wsp6lpracuj<:tce
przygotowaniu odpowiedzi
infonnacji niezbydnych
terminowej realizacji wniosku.
informacje.
wsp6lpracujq
kom6rki
3. W przypadku,
wiodqcej kom6rki

§ 10.

0

Centralny
w

kt6rym mowa w ust. 2 odpowiedzi na
lub upowazniony pracownik i
wniosk6w
ponownego

0

udostypnienie lub

udziela kierowl1ik
akta sprav"y.
infoffi1acji
danych

Jawny z

wnioskodawcy.

§ 11. 1. Centralny

wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie informacji
publicznego w celu ponownego wykorzystania
na
.
.
w
papleroweJ
pracownika
2. Wzor
ponownego

§ 12. Odpowiedz na wniosek
kt6rajest
znajduje

§

ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
w biuletynie informacji publicznej
link do miejsca, w kt6rym
informacja sektora publicznego.
0

1. Odpowiedzi na wniosek podpisuje W6jt,
lub inny upowazniony pracownik

kierownik wiod<:tcej komorki

2. W

wyrazenia zgody na
W6jt,

3. Kierownik
zalatwiania
centralny

4.
z

§

organizacyjnej lub
komplet
o udostypnienie
odpowiada za
o kt6rej mowa w ust. 3.
rozpatrywanie

§
o

udostypnienie

wykorzystywanie .
upowaznienia W6jta.
w dekretacji po
pracownikowi
i publicznej w

i kompletne prowadzenie

odpowiedzialni S,! kierownicy

z analizy
za nronr

wniosk6w

l'-'Lll'-'~V

roku.
zapevvTIia aktualnosc
informacji publicznej obowi,!zuj,!cych w

§

W sprawach nie uregulowanych w

wykorzystania
w biuletynie informacji
szych zasadach

'!

przeplsy

Nr 1
do zasad

informacji

publicznego

w celu ponownego
obowiltzujqcych
w
Sochocin

\Vzor

Sochoein, dnia .................. .

DANEWNIOSKODAWCY

(nazwisko i

narwa firmy)

(adres)

Urz:.}d Gminy Sochocin

WNIOSEK
o UDOSTE;PNIENIE LUB PRZEKAZANIE
INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Na podstawie ustawy z dnia
t sektora publieznego (Dz.
9 r.
nastltPuj'lcej informaeji sektora publicznego w

16 r. 0 ponownym wykorzystywaniu
0 udostltpnienie/przekazanie
1446)
ponownego wykorzystania:

CEL PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA**
eel komercyjny
eel niekomereyjny
Wskazanie nowego rodzaju dobra,
publieznej)
•••••

•
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•••••••• ~

•••••

~

•••••

~

•••••••••

~

•••••••

lub uslugi (eel wykorzystywania informaeji
~'~

•••••••

~

••••

~

••• ~

•••••••

~

••••••

,~

•••••••

*_ ••• ••
~

&

•••••

~.

~

••

~.

FORMA PRZYGOTW ANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO**
kserokopia
pliki komputerowe
Format danych dla informacji w postaci
(w przypadku niewskazania formatu
inform.':lcji zostanie
w formacie ir6dlowym) ......................................... .

SPOS()B PRZEKAZANIA INFOJL\1ACJI SEKTORA PUBLICZNEGO**
informacji pocztq elektronicznq lub przez Elektronicznq

odbil'lr osobisty ................................................................................... .
informacji w
papierowej na Ar1?nr***

data i

osoby skladajqcej" ***

data i podpis wnioskodawcy

Uwagi:
nie
obowi!')Zkowe
**zakresli(; wlasciwe pole
adres

inny niz podany wczesnleJ

**** wypelnic w przypadku sporzqdzenia wniosku przez

niz wnioskodawca lub pernomocnik.

Za1qCZn ik nr 2
do zasad udostt;)pniania lub
przekazywania
informacj i sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystania
obowiqzujqcych
w
Sochocin

WZOR

Urzqd Gminy Sochocin
Centralny
wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie
sektora

w celu

Do kogo
przekazano
wniosek
-Kom6rka

( imii( i nazwisko pracownika prowadz'lcego
Centralny rejestr wniosk6w 0
lub
sektora
w celu ponownego wykorzystania)

wykorzystania

Data \vyslana

na wniosek
i otrzymania kopii
odpowiedzil

