
ZARZl\DZENIE Nr i9/2016 
WOJT A GMINY SOCHOCIN 

z dnia .~~. paidziernika 2016 r. 

w sprawie zasad udost-rpniania lub przekazywania informacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystania obowhlzuj~ce w Urz-rdzie Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorzl:!dzie grninnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zrn.) w zwi¢u z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 

o ponownym wykorzystaniu inforrnacji sektorapublicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 352), 

zarzl:!dza sit;, co nastt;puje: 

§ 1. Wprowadza sit; " Zasady udostt;pniania lub przekazywania inforrnacji sektora 
publicznego w celu ponownego wykorzystania obowil:!zujl:!~e w Urzt;dzie Grniny Sochocin " 
stanowil:!ce zall:!Cznik do ZarZl:!dzenia. 

§ 2. 1. Wykonanie Zarzl:!dzenia powierza sit; Kierownikorn kom6rek organizacyjnych Urzt;du 

Grniny Sochocin. 

2. Zobowil:!zuje siy Kierownik6w korn6rek organizacyjnych Urzydu Gminy Sochocin do 
zapoznania oraz zapewnienia przestrzegania przez podleglych pracownik6w "Zasad 

udostt;pniania i przekazywania inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystania obowil:!zujl:!ce w Urzt;dzie Gminy Sochocin". 

§ 3. Nadz6r nad realizacjl:! ZarZl:!dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. ZarZl:!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

w;tL 
Alldrzej~atowski 

SpOfZ<jdzil: Sprawdzit 
pod wzgl~dem 

formalno-prawym 



Zalqcznik 
do ZarnJdzenia Nr 7012016 
W ojta Gminy Sochocin 
z dnia 24 paidziemika 2016 r. 

ZASADY 


UDOSTI;PNIANIA LUB PRZEKAZYW ANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 


W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA 


OBOWL\ZUJ.t\CE W URZI;DZIE GMINY SOCHOCIN 


§ 1. Udost~pnianie lub przekazywanie infonnacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystania obowi,!zuj,!ce w Urz~dzie Gminy Sochocin odbywa si~ poprzez: 

1) udost~pnianie na stronie intemetowej gmmy Sochocin www.sochocin.pl 

-w biuletynie infonnacji pubIicznej; 

2) udost~pnianie Iub przekazywanie na wniosek zainteresowanego. 

§ 2. Uzyte w "Zasadach udost~pniania Iub przekazywania infonnacji sektora pubIicznego 


w celu ponownego wykorzystania obowi¥uj,!ce w Urz~dzie Gminy Sochocin" okreslenia 


oznaczaj,!: 


1) ustawa - ustawa z dnia 25 lutego2016 r. ° ponownym wykorzystaniu infonnacji sektora 


publicznego; 


2) infonnacja sektora publicznego - kaZda tresc lub jej czysc niezalemie od sposobu jej 


utrwalenia, w szczeg6Inosci w postaci papierowej, elektronicznej, dzwi!(kowej, wizualnej lub 


audiowizualnej b~d,!cej w posiadaniu Urz!(du Gminy Sochocin; 


3) W6jt - W6jt Gminy Sochocin; 


4) Skarbnik - Skarbnik Gminy Sochocin; 


5) Sekretarz - Sekretarz Gminy Sochocin; 


6) Urz'!d - Urz'!d Gminy Sochocin; 


7) kom6rka organizacyjna - wydzial, referat, Urz'!d Stanu Cywilnego, samodzielne 


stanowisko pracy funkcjonuj,!ce w Urz~dzie; 


8) wiod,!ca kom6rka orgamzacYJna kom6rka organlzaCYJna odpowiadaj,!ca 


za tenninow,! realizacjy wniosku; 


http:www.sochocin.pl


9) komorka wspolpracujqca - komorka organizacyjna lub jednostka organizacyjna gminy, 


posiadajqca informacjy publicznq; 


10) Kierownik komorki organizacyjnej - kierownik wydzialu, referatu Urzydu Stanu 


Cywilnego, lub samodzielne stanowisko pracy; 


11) jednostka organizacyjna - jednostki organizacyjne gminy; 


12) biuletyn informacji publicznej - biuletyn informacji publicznej na stronie intemetowej 


gminy Sochocin www.sochocin.pl; 


13) zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego -"Zasady 

udostypniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystania obowiqzujqce w Urzydzie Gminy Sochocin". 


§ 3. Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nalezy rozumiee 

wykorzystanie informaeji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niz 

pierwotny publiczny cel, dla ktorego informacja zostala wytworzona. 


§ 4. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostypnionej w biuletynie 

informacji publieznej wymaga zaehowania nastypujqeych warunkow: 


1) poinformowanie 0 irodle. czasie wytwarzania i pozyskiwania informaeji od podmiotu 

zobowiqzanego; 

2) poinformowanie 0 przetworzeniu informaeji ponownie wykorzystanej: 

3) poinformowanie 0 zakresie odpowiedzialnosei podmiotu zobowiqzanego za udostypniane 

lub przekazywane informacje. 


§ 5. W ojt ponosi odpowiedzialnose jedynie za takq trde informacji, ktora zostala 

zamieszczona w biuletynie informacji publicznej lub na innej oficjalnej stronie intemetowej 

Gminy, a takZe takq, ktora zostala udostypniona stosownie do zlozonego wniosku. 


§ 6. Za udostypnianie lub przekazywanie informacji sektora ljublicznego w celu ponownego 

wykorzystywania odpowiadajq Kierownicy komorek organizaeyjnyeh i jednostek 

organizacyjnych Gminy. 


§ 7. 1. Udostypnienie informaeji sektora publicznego w eeiu ponownego wykorzystania na 

wniosek nastypuje w przypadkaeh wymienionyeh wart. 21 ust. 1 ustawy. 


2. Wzor wniosku stanowi zalqeznik nr1 do zasad ponownego wykorzystania informaeji 
sektora pUblicznego. 

3. Wniosek moze bye zlozony w formie papierowej lub elc~ti'Onieznej, w szezegolnosci przez 
Elektronieznq Skrzynkt; Podawczq Urzydu lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
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§ 8. 1. Wnioski 0 udostypnienie lub przekazanie infonnacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystania zlozone w fonnie papierowej lub elektronicznej rejestrowane s~ 
zgodnie z zasadami postypowania z przesylkami wplywaj~cyrni do Urzydu. 

2. 	Po dokonaniu dekretacji wniosku, 0 kt6ryrn rnowa w ust. 1 pracownik sekretariatu 
w Urzydzie dokonuje nastypuj~cych czynnosci: 

1) wpisuje wniosek do centralnego rejestru wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie 
infonnacji sektora publicznego; 
2) przekazuje wniosek Kierownikowi korn6rki organizacyjnej lub upowa:i:nionernu 
pracownikowi zgodnie z dekretacj~. 

§ 9. 1. W przypadku, gdy wniosek obejrnuje swyrn zakresern wlaSciwosc kilku korn6rek 
organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych grniny, wniosek dekretuje siy wskazuj~c 
wiod~c~ korn6rky organizacyjn~ oraz kom6rki wsp6Ipracuj~ce. 

2. Korn6rki wsp61pracuj~ce zobowi¥ane s~ do przekazania wiod~cej korn6rce organizacyjnej 
infonnacji niezbydnych do tenninowej realizacji wniosku. Przy przygotowaniu odpowiedzi 
wsp61pracuj~ wszystkie korn6rki posiadaj[!ce wnioskowane infonnacje. 

3. W przypadku, 0 kt6ryrn mowa w ust. 2 odpowiedzi na wniosek udziela Kierownik 
wiod~cej korn6rki organizacyjnej lub upowa:i:niony pracownik i prowadzi akta sprawy. 

§ 10. Centralny rejestr wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie infonnacji sektora 
publicznego w celu ponownego wykorzystania jest jawny z wyl[!czeniem danych 
wnioskodawcy. 

§ 11. 1. Centralny rejestr wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie infonnacji sektora 
publicznego w celu ponownego wykorzystania prowadzony jest na ka:i:dy rok kalendarzowy 
w fonnie papierowej przez pracownika Wydzialu Kadr Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 

2. Za prawidlowe prowadzenie centralnego rejestru wniosk6w 0 udostypnienie lub 
przekazanie infonnacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz jego 
aktualizacje odpowiada pracownik sekretariatu - Wydzial Kadr Oswiaty i Spraw 
Organizacyjnych w Urzydzie. 

3. Wz6r centralnego rejestru wniosk6w 0 udostypnienie lub przekazanie infonnacji sektora 
publicznego w celu ponownego wykorzystania stallowi zal[!cznik nr 2 do zasad ponownego 
wykorzystania infonnacji sektora publicznego. 

§ 12. OdpowiedZ na wniosek 0 ponowne wykorzystywanie infonnacji sektora publicznego, 
kt6ra jest udostypniana w biuletynie infonnacji publicznej zawiera link do rniejsca, w kt6rym 
znajduje siy wnioskowana infonnacja sektora publicznego. 



§ 13. 1. Odpowiedzi na wniosek podpisuje W6jt, Sekretarz, Kierownik wiod'fcej kom6rki 
organizacyjnej lub inny upowazniony pracownik Urzydu. 

2. W przypadku odmowy wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora 
publicznego decyzjy podpisuje W6jt, Sekretarz na podstawie upowaZnienia W6jta. 

3. Kopie odpowiedzi na wniosek wraz z informacj'f 0 sposobie oraz dade realizacji wniosku 
nalezy przekazac niezwlocznie do sekretariatu. 

§ 14. 1. Za terminowe rozpatrzenie wniosk6w oraz dane do aktualizacji rejestru 
odpowiedzialni S'f kierownicy kom6rek organizacyjnych. 

2. 	 Sekretariat raz w roku sporz'fdza wykaz wniosk6w me zalatwionych w terminie 
ustawowym i przekazuje W6jtowi. 

§ 15. 1. Sekretarz raz w roku sporZ(fdza protok61 z analizy zalatwiania wniosk6w 
o ponowne udostypnienie informacji sektora publicznego za poprzedni rok kalendarzowy 
i przekazuje go do zatwierdzenia przez W 6jta najp6zniej do dnia 30 marca kazdego roku. 

2. Sekretarz zapewnia aktualnosc informacji dotycz'fcych zasad ponownego wykorzystania 
informacji publicznej obowiCfZUj'fcych w Urzydzie w biuletynie informacji pUblicznej. 

§ 16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji maj'f zastosowanie przepisy 
ustawy. 



c 

Zahj.cznik Nr 1 
do zasad 
udost~pniania lub przekazywania 
informacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystywania 
obowi<Jzuj<Jcych 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Wzor 

DANE WNIOSKODA WCY Soehoein, dnia .................. . 


(nazwisko i imif/ nazwajirmy) 

(adres) 

Te/*.: ................................... . 


Urz~d Gminy Sochocin 

WNIOSEK 
o UDOSTF;PNIENIE LUB PRZEKAZANIE 
INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 

W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA 

Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informaeji sektora publieznego (Dz. U. 2016 r. poz. 352) proSZ(( 0 udost((pnienie/przekazanie 
nast((puj,!-eej informaeji sektora publieznego w eelu ponownego wykorzystania: 

CEL PONOWNEGO WYKORZYSTYW ANIA ** 

Deel komereyjny 

Deel niekomereyjny 


Wskazanie nowego rodzaju dobra, produktu lub uslugi (eel wykorzystywania informaeji 
publieznej) 



· 

FORMA PRZYGOTWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO** 

kserokopia 

pliki komputerowe 


Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu 
informacji zostanie przekazana w formacie zr6dlowym) ......................................... . 

SPOS6B PRZEKAZANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO** 

przeslanie informacji poczt'l- elektroniczn'l- lub przez Elektroniczn'l- Skrzynky Podawcz'l
na adres 

odbi6r osobisty ...................................................................................... . 

o przeslanie informacji w formie papierowej na adres*** 

data i podpis osoby skladajqcej**u data i podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 
*podanie danych nie jest obowiqzkowe 
**zakreslic wlasciwe pole krZYZykiem 
** *wypelnic, jesli adres jest inny nit podany wczesniej 
**** wypelnic w przypadku sporzqdzenia wniosku przez innq osoby niz wnioskodawca lub pelnomocnik. 

/VIf',',«'" ~~/" i ,Y 1, ,. i\('\, :,j,:.f. 

/ " ,,:. I 



..., 

~ .. 
Zall}cznik nr 2 
do zasad udosttrpniania lub 
przekazywania 
infonnacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystania 
obowil}Zujl}cych 
w Urztrdzie Gminy Sochocin 

WZOR 

Urzl:!d Gminy Sochocin 

Centralny rejestr 

wniosk6w 0 udost~pnienie lub przekazanie 

infonnacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania 

rok ..... .. 

ILP Data 
wplywu 
wniosku 

Od kogo 
wplynlll 
wniosek 

Czego 
dotyczy 
wniosek 

Do kogo 
przekazano 

wniosek 
-Kom6rka 
wiodllca 

-Kom6rka 
wsp61pracujijca 

Nr 
sprawy 

Data wyslana 
odpowiedzi 
na wniosek 

i otrzymania kopii 
odpowiedzil podpis 

pracownika zaiatwiajllcego 
wniosek 

Uwagi 

( imi~ i nazwisko pracownika prowadzllcego 
Centralny rejestr wniosk6w 0 udost~pnienie 

lub przekazanie informacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystania) 


