
ZARZĄDZENIE NR 24.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik do Zarządzenia Nr 24.2018

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 września 2018 r.

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (zwany 
dalej BIP) Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Niniejszy regulamin dotyczy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz jednostek organizacyjnych Gminy 
Iwonicz-Zdrój.

3. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej portalu: http://www.iwonicz-zdroj.pl/   lub bezpośrednio: 
www.bip.iwonicz-zdroj.pl .

§ 2. Słowniczek

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Uprawnieni pracownicy - pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju lub pracownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy przekazujący dane,  celem umieszczania na stronach BIP. Ich zadania określa § 4.

2. Redaktorzy - pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wprowadzający na stronę BIP dane 
otrzymane z komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których zadania określa 
§ 5. Lista uprawnionych Redaktorów dostępna jest w „Polityce bezpieczeństwa” Urzędu Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Opis zasad i sposobu publikowania danych

1. Publikowanie danych w BIP odbywa się poprzez przeglądarkę internetową po zalogowaniu Redaktora.

2. Informacja publiczna na stronach BIP pochodzi bezpośrednio od uprawnionych pracowników, którzy ją 
przekazali  Redaktorowi.

3. Uprawniony pracownik przekazuje Redaktorowi dane do umieszczenia na stronie BIP wyłącznie   
w formie elektronicznej w dowolny sposób (nośnik lub e-mail). Redaktor, po zalogowaniu się, publikuje 
otrzymane dane na stronie BIP.

4. Każda strona BIP zawiera informacje o dacie publikacji i osobie (Redaktorze), która ją wprowadziła, 
natomiast za każdą wprowadzoną treść odpowiada uprawniony pracownik.

§ 4. Zadania uprawnionego pracownika 

1. Sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP i ponosi 
w tym zakresie odpowiedzialność.

2. Przekazuje treści dokumentów do umieszczenia na stronie BIP Redaktorowi w formie elektronicznej.

3. Dba o właściwe wypełnianie treścią BIP przez Redaktora oraz jest odpowiedzialny za dane na niej 
umieszczone, dotyczące jego zakresu, w szczególności poprzez wskazanie działu,
w którym mają być umieszczone dane.

4. Zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub zmianach 
zachodzących w treści informacji umieszczonych na stronach BIP, przekazanych przez niego Redaktorowi.

§ 5. Zadania Redaktora

1. Odpowiada za terminową publikację informacji w BIP, najpóźniej dwa dni robocze od momentu 
przekazania mu danych przez uprawnionego pracownika  w formie elektronicznej.

2. Zobowiązany jest do dokonywania poprawek / aktualizacji treści tych stron, które zostały wskazane 
przez uprawnionego pracownika.
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