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ZARZ¥DZENIE NR ^^£U^.
BURMISTRZA CHOSZCZNA
zdma-%to5.[l^2016r.
w sprawie powo³ania Zespo³u Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w
Choszcznie oraz okreœlenia procedury przygotowywania i zamieszczania materia³ów w BIP.

Na podstawie ait 8 ust. l i 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej
(Dz. U z 2015r. póz. 2058 ze zm.) i Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U z 2007r. Nr. 10 póz. 68)
zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ l. l. W celu zapewnienia sprawnego i powszechnego dostêpu do informacji publicznej powo³ujê Zespó³

Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w sk³adzie:
l) Administrator BIP;

2) Redaktorzy BIP;
3) Koordynator BIP.
2. Wykaz cz³onków Zespo³u Redakcyjnego BIP stanowi Za³¹cznik Nr l do Zarz¹dzenia.
§ 2. Do zadañ Zespo³u Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej nale¿y;
l. Zapewnienie sprawnego i powszechnego dostêpu do informacji publicznych bêd¹cych w posiadaniu
Urzêdu Miejskiego za poœrednictwem elektronicznego informatora Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Analizowanie uwag i spostrze¿eñ u¿ytkowników BIP w zakresie dostêpnoœci informacji publicznej oraz
inicjowanie dzia³añ usprawniaj¹cych funkcjonowanie Biuletynu.
3, Dostosowanie BIP do obowi¹zuj¹cych standardów, wymagañ i oczekiwañ u¿ytkowników.
§ 3. Administrator BIP jest odpowiedzialny za publikowanie informacji przekazanych przez Redaktorów
BIP zgodnie z nastêpuj¹cymi ogólnymi zasadami publikowania informacji publicznej:
l) informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mog¹ zawieraæ reklam oraz niewyjaœnionych
skrótów;
2) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreœlonych w przepisach o
ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych;
3) w przypadku wy³¹czenia jawnoœci informacji publicznej zamieszcza siê komentarz, w którym podaje siê
zakres wy³¹czenia, podstawê prawn¹ wy³¹czenia jawnoœci oraz wskazuje organ lub osobê, która dokona³a

wy³¹czenia;
4) w przypadku przekazania do publikacji kopii dokumentów, wy³¹czenie jawnoœci leli fragmentów, dokonuje
siê poprzez skuteczne zakrycie danych chronionych przed procesem skanowania, wraz z umieszczonym w
e-mailu komentarzem w którym podaje siê zakres wy³¹czenia, podstawê prawn¹ wy³¹czenia jawnoœci oraz

wskazuje organ lub osobê, która dokona³a wy³¹czenia;
5) wy³¹czenia jawnoœci danych prawnie chronionych wraz z komentarzem, dokonuje pracownik

merytorycznie odpowiedzialny za wytworzenie informacji;
6) informacja publiczna mo¿e zostaæ zamieszczona na stronie bip.choszczno.pl w postaci plików z danymi w

nastêpuj¹cych formatach: doc, odt, pdf(ocr) edytowalny;
7) informacja, która ma zostaæ opublikowana na stronie Biuletynu winna byæ przekazana e-mailem do
Administratora bezpoœrednio z e-maila osoby przekazuj¹cej informacjê do publikacji wraz z podanym
tytu³em dokumentu oraz miejscem publikacji w BIP.
§ 4. Administrator nie odpowiada za treœæ zamieszczonej informacji oraz nie ma prawa do edytowania

przekazanej do publikacji informacji. Administrator nie zamieszcza na strome bip. Choszczno, p] informacji
przekazanej nie zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji.
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§ 5. l. Redaktorzy BIP odpowiadaj¹ za:
l) opracowanie dokumentów oraz zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi przepisami przekazanej do publikacji w BIP
informacji publicznych, oraz ponosz¹ bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owe przygotowanie
informacji publicznej, która ma byæ opublikowana na przedmiotowej strome bip.Choszczno, p l;
2) monitorowanie treœci zawartych w BIP oraz zg³aszanie propozycji zmian do Administratora BIP lub
Koordynatora BIP;
3) aktua³noœæ i zakres opublikowanych w BIP informacji zwi¹zanych z przedmiotem dzia³alnoœci swojej
jednostki organizacyjnej.
2. Redaktor BGP przygotowuj¹cy informacjê zobowi¹zany jest zweryfikowaæ poprawnoœæ jej publikacji.
§ 6. Do zadañ Koordynator BIP nale¿y:
l) analizowanie uwag i spostrze¿eñ dotycz¹cych informacji zamieszczanych na stronie BIP;
2) udzielanie wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaœnieñ w zakresie zwi¹zanym z prowadzeniem BIP;
3) nadzór i podejmowanie niezbêdnych czynnoœci w celu zachowania spójnoœci informacji zamieszczanych w

BIP;
4) Wspó³praca z cz³onkami Zespo³u Redakcyjnego BIP w celu realizacji zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem
BIP, w tym przekazywanie zaleceñ oraz egzekwowanie prawid³owego ich wykonania.
§ 7. Traci moc Zarz¹dzenie Nr 132/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie zasad i

trybu publikowania (umieszczanie informacji) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w
Choszcznie.

§ 8. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu oraz Naczelnikowi Wydzia³u
Organizacyjno - Prawnego

§ 9. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Otrzymuj¹:
l. Wydzia³ Organizacyjno - Prawny
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Za³¹cznik Nr l do Zarz¹dzenia Nr ....^./.^M.
Burmistrza Choszczna

zdnia2tte^Id.A2016r.
WYKAZ CZ£ONKÓW ZESPO£U REDAKCYJNEGO BIP

l. Sylwia Ostrowska - Dudczyk " Administrator BIP
2. Agnieszka Tomczyk - Koordynator BIP

3. Henryka Œwita³a - Redaktor BIP (Wydzia³ Organizacyjno - Prawny)
4. El¿bieta Szyszka - Redaktor BIP (Wydzia³ ds. Komunalnych i Ochrony Œrodowiska)
5. Dorota Borowska - Redaktor BIP (Wydzia³ ds. Komunalnych i Ochrony Œrodowiska)
6. Iwona Maœlak - Redaktor BFP (Wydzia³ Bud¿etu)
7. Magdalena Serafiñska - Redaktor BIP (Wydzia³ Podatkowy)
8. Aldona Szymoniak - Redaktor BIP ( Wydzia³ Nieruchomoœci i Rolnictwa)
9. Natalia Szankowska - Redaktor BIP (Wydzia³ Nieruchomoœci i Rolnictwa)
10. Przemys³aw Grzeszata - Redaktor BIP ( Wydzia³ Nieruchomoœci i Rolnictwa)
11. Marta Raczek - Redaktor BIP (Wydzia³ Spraw Obywatelskich)
12. Anna Malka- Redaktor BIP (Wydzia³ Spraw Obywatelskich)
13. Marta Piechota - Kondela - Redaktor BIP (Wydzia³ Zamówieñ Publicznych, Inwestycji i Planowania
Przestrzennego)

14. Pawe³ Kucharski - Redaktor BIP (Wydzia³ Zamówieñ Publicznych, Inwestycji i Planowania
Przestrzennego)

15. Marta Desecka - Redaktor BIP (Wydzia³ Zamówieñ Publicznych, Inwestycji i Planowania
Przestrzennego)

16. Marta Naskrêt - Redaktor BTP (Biuro Promocji)
17.Marlena Waszkiel - Redaktor BIP (Pe³nomocnik Burmistrza ds. patologii spo³ecznej, osób
niepe³nosprawnych i pomocy spo³ecznej)
18. Sabina Tatol - Baczyñska - Redaktor BIP (G³ówny Specjalista ds. wewnêtrznej kontroli finansowej)
19. Tadeusz Walczyñski - Redaktor BIP ( G³ówny Specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz¹dzenia
kryzysowego)
20. Jan Koskowski - Redaktor BIP (Audytor wewnêtrzny)
21. M:ariusz Przytu³a - Redaktor BIP (Urz¹d Stanu Cywilnego)
22. Anna Fic-£asowska - Redaktor BIP (Biuro Rady Miejskiej)
23. Irena Kowalska - Redaktor BIP ( Biuro Obs³ugi Szkó³ Samorz¹dowych)
24. Ma³gorzata Cieœlmska - Redaktor BIP (Choszczeñski Zarz¹d Nieruchomoœci Komunalnych)
25. Anna Roliñska - Redaktor BIP (Choszczeñski Zarz¹d Nieruchomoœci Komunalnych)
26. Gra¿yna Gancarczyk - Redaktor BIP ( Sekretariat)
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