
I|AQT\ i ZARZĄDZENIE Nr 290/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA 

z dnia 14.06.2021r. 

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 10 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 202 lr. 
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176) zarządzam, co następuje: 

1. Udostępnianie informacji znajdującej się w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy 
następuje poprzez: 

1) ogłaszanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, 

2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, 
4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej i udostępnienia mate-

riałów dokumentujących te posiedzenia, 
5) udostępniania w centralnym repozytorium. 

2. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w centralnym repozytorium i które nie mogą być udostępnione niezwłocznie w formie ustnej 
lub pisemnej są udostępniane na pisemny wniosek. 

3. W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się fakultatywny wzór wniosku 
0 udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Wnioskodawcom korzystającym z prawa dostępu do informacji publicznej zapewnia się 
wgląd do dokumentów urzędowych, w tym m.in. kopiowanie oraz sporządzanie odpisów 
1 notatek, wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika. 

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające do Urzędu w formie pisemnej 
lub elektronicznej dekretowane są na osobę prowadzącą rejestr oraz na pracownika meryto-
rycznego odpowiedzialnego za jego załatwienie. 

2. Wnioski podlegają zarejestrowaniu w „Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej" prowadzonym w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 
Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru ponosi odpowiedzialność za kontrolę 
terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków. 

3. Pracownik merytoryczny odpowiada za: 
1) przygotowanie projektu odpowiedzi, 
2) terminowe udostępnienie informacji publicznej. 

§1 

§2 



§3 
Zasady ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej związanych 
ze sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształceniem tej informacji 
określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§4 
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy w Pilicy. 

§5 
Traci moc zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie 
zasad udostępniania informacji publicznej oraz zarządzenie nr 205/2020 Burmistrza Miasta i Gminy 
Pilica z dnia 20.10.2020r. w sprawie określenia trybu ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia 
informacji publicznej związanych ze sposobem udostępnienia informacji publicznej 
lub koniecznością przekształcenia tej informacji. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 290/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 14.06.202lr. 

DANE WNIOSKODAWCY 
Podanie poniższych danych nie jest wymagane, ale ich 
brak w zależności od wybranej formy przekazania może 
uniemożliwić skuteczne doręczenie żądanej informacji. 
Nazwisko i Imię / Jednostka 

Adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy 
ul. Żarnowiecka 46A 
42-436 Pilica 

WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej zwracam się 
z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: 

SPOSOBI FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:* 

| | Papierowa (np. kserokopia, wydruk) 

| | Elektroniczna (np.: plik PDF, DOC, JPG, MP3) 

(nośnik np.: CD-ROM, DVD-ROM) 

| | Inna: 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI*: 

| | Przesłanie informacji na adres zamieszkania/siedziby 

I | Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail 

| | Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

| | Inna: 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Informacją o przetwarzaniu danych osobowych udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Pilicy (www.pilica.bip.iur.pl). 

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 
* zakreślić właściwe pole 

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej od udostęp-
nionych informacji. 

http://www.pilica.bip.iur.pl


Rejestr wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej 

/wzór/ 

Lp Data wpływu 
/zgłoszenia/ 

wniosku 

Nazwisko, imię i adres lub 
nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Przedmiot 
wniosku 

Załatwiający 
wniosek 

(nazwisko, 
imię) 

Data 
załatwienia 

Sposób 
załatwienia 

Uwagi 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzania Nr 290/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 14.06.202lr. 

Zasady ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej 

§1 
W przypadku wystąpienia konieczności poniesienia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji 
publicznej związanych ze wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej sposobem 
udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia tej informacji w formę wskazaną 
we wniosku ustalenie opłaty w wysokości odpowiadającej jej kosztom następuje z uwzględnieniem: 

1. Wysokości dodatkowych rzeczywistych kosztów rzeczowych udostępnienia informacji 
lub przekształcenia informacji obliczonych w oparciu o ceny zakupu materiałów i usług 
wykorzystanych w związku z określonym we wniosku sposobem udostępnienia 
lub przekształcenia informacji, 

2. Wysokość dodatkowych rzeczywistych kosztów osobowych udostępnienia informacji 
lub przekształcenia informacji obliczonych w przypadku konieczności wykonania pracy 
w godzinach nadliczbowych w oparciu o indywidualne stawki wynagrodzenia pracownika 
wykonującego dodatkowe czynności związane z określonym we wniosku sposobem 
udostępnienia lub przekształcenia informacji w godzinach nadliczbowych 

§2 
Przez dodatkowe koszty udostępnienia, o których mowa w § 1 należy rozumieć wydatki ponoszone 
ponad koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Pilicy związane z realizacją wskazanego 
we wniosku sposobu udostępnienia lub przekształcenia informacji ustalane indywidualnie 
przy realizacji danego wniosku. 

§3 
Ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji dokonuje pracownik odpowiedzialny 
za przygotowanie informacji publicznej przy współpracy z właściwym pracownikiem Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich odpowiedzialnym za zaopatrzenie Urzędu a w przypadku 
konieczności ustalenia dodatkowych kosztów osobowych również z właściwym pracownikiem 
Referatu Finansowego. 

§4 
Decyzję o pobraniu od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom 
udostępnienia informacji lub jej przekształcenia pozostawia się do uznania organu obowiązanemu 
do udzielenia informacji publicznej. 


