z Ar(Z 4DZENIE NR OA. I 20 .27 .2022
BURMISTRZA MIASTA KOI.A
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zasatl udostgpniania inforrnacji publicznej przezUrz4d Miejslti w Kole
Na podstawie art. 33 nst. 3 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnytn (Dz. U.
22022r.,pot.559,583,1005,1079)art.4ust. I pkt 1iart. 15ust. l ustawyzdnia6wrzeSnia200l r.
o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U. 22022, poz.902) zarz4dza sig, co nastgpuje:

$ 1. Wprowadza sig Instrukcjq w sprawie zasad udostgpniania informacji publicznej w
Miejskini w l(ole, stanowi4c4 zal4cznik nr

UrzEdzie

1 do zarzEdzenia.

$ 2. OkreSla siE wysoko(i oplat za dodatkowe koszty zwi4zane ze wslcazanyru we wuiosku sposobem
udostgpnienia inforrnacji publicznej zgodnie z zalqcznikiem nt' 2 do zarzEdzenia.

$

3.Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikon-r Wydzial6w oraz pracownikom na

sarnodzielnycl-r slanowiskach.

$

4, Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

BUR.YtffR.z
Krzysztfff/i*aaxki

Zatqoznit< nr 1 do

zarztldzenlffi,:l

illil

?.Ti

z dnia24 sierpnia 2022

r.

Instrukc.ia
w sprarvie zasad udostgpniania informacji publicznej w Urzgdzie Miejsl<im lv Kole

$ 1.1. Liformacja publiczna podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie okre6lonym w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do infonnacji publicznej oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

2. Udostgpnianie informacji publicznej, znajduj4cej sig w posiadaniu Urzgdu Miejskiego w Kole
rrastgpuje poprzezi

l)

oglaszanie infomracji publicznej, w tym dokurnent6w urzgdowych,

w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzgdu Miejskiego w I(ole;

2) wytozenie lub wywieszenie w rniejscach og6hrie dostgpnych;
3) urzqdzenia zainstalowane w miejscach, o kt6rych rnowa w pkt 2 urno2liwiaj4ce zapoznanie sig
z udostgpnion4 infonnacj4;

4)

udostgpnianie na wniosek zainteresowanego.

3. Inforrnacja publiczna, kt6ra nie zostala udostgpniona w Biuletynie Informacji I'ublicznej Urzgdu
Miejshiego w I(ole jest udostgpniana na wniosek.

4. Nie udostgpnia sig inforrriacji publicznej w granicach ustawy o dostgpie do infonnacji publicznej
w przypadkach gdy:

l)
2)

Zqdana inforn-racja jest opublikowana

udostgpnienie

jej

w Biuletynie Informacji Publicznej,

naruszy przepisy o ochronie infbrmacji niejawnych, o ochronie innycli

tajemnic ustawowo chroniouych,

3)

udostgpnienie danycli naruszy prywatno6i osoby fizycznej lLrb tajernnicg plzedsigbiorstwa,
clryba ze osoby te zrezygnujqzprzysluguj4cego im prawa do ochrony,

4)

udostgpnianie darrych okre(laj4 przepisy innych ustaw szczeg6lnych.

5. Jezeli wnioskowana informacja publiczna jest opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej,
wnioskodawcy wsl<azuje sig

jej uniiejscowienie w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej,

poprzez

podanie dol<ladnej Sciezhi dostgpu ze wshazauiem odno(nika do publikacji lub wsltazuj4c kolejne
zakladhi.
$ 2.1 . Do udzielania

informacji publicznej zobowiqzuje sig pracownik6w Urzgdu M iejskiego w Kole

w zakresie wyhonywanych obowi4zh6w sluzbowych, okre6lonych zakresem czynuoSci.
2. Ogloszenia/obwieszczenialwyl<azy i inne, podlegaj4ce podaniLr do publicznej wiadomoSci w drodze
wywieszenia na tablicach ogloszeri Urzgdu Miejshiego, przekazywane s4 przez oclpowiedziahi4
tnerytorycznie kom6rkg organizacyjn4 do Wydzialu Organizacyjno

- Administracyjnego celern

ich

dystrybucji, podaj4c okres pr.rblikacji informacji.

3. Zastgpca Bun.nistrza, Skalbnil<, Sekretarz, Naczelnicy Wydziai6w odpowiedzialni s4 za bie24cy
nadz6r nad realizacj4 ustawy o dostgpie do informacjipublicznej,

aw

szczeg6lnoSci:

1) kontrolg zgodnoSciudostEpnianych

2) zakres udostgpn ianycli infonn

informacji pod kqtem ochrony danycli osobowych,

acj i,

3) podstawg prawn4 udostgpnienia informacji,
4) udostgpnianie informacji publicznej pozostaj4cej w ich zakresie mery'torycznym, na wuiosek,
5) terrninowe udzielanie odpowiedzi,

6) wydawanie decyzji o odmowie udostgpnienia informacji publicznej lub decyzji o

uurorzeniu

postgpowania o udostgpnienie infonnacji publicznej.

$ 3.1. Po zarejestrowaniu wniosku zainteresowanego o udzielenie informacji publicznej w Punkcie
Obslugi Mieszkarica dokonuje sig jego dekretacji na kom6r'kg organizacyjn4 odpowiedzialnq za
przygotowan ie odpowiedzi.
2. Pracownik odpowiedzialny zarozpatrzenie wniosku ustala zahres czynno(ci oraz dol<onnje oceny pod

wzglgderr konieczno5ci poniesienia dodatkowych koszt6w
sposobern udostgpnienia infonnacji.

zwi4zku ze wskazanym we wniosku

W przypadku powstania ww. koszt6w pt'acownik w pierwszej

IrolejnoSci powiadamia wnioskodawcg o wysokoSci oplaty
ustawy o dostgpie do infomacji publicznej
o zasady okre$lone

w

tj.

w terminie wynil<aj4cyrt z afi. 15 Ltst, 2

14 dni od zlolenia wuiosku. Oplaty ustalane s4 w oparciu

w zal4czniku nr 2 do niniejszego zarzqdzetia.

3. W sprawach skomplikowanych projekt odpowiedzi wymaga dodatkowo akceptacji radcy prawnego
lub adwokata.

4, Odpowiedzi na wnioseh oraz decyzje o odrnowie udzielenia infonnacji publicznej lub umorzenie
postgpowania o udzielenie inforn-racji publicznej podpisuje Burmistrz Miasta l(ola lub z upowaznienia

Burmistrza Naczelnih Wydzialu lub inna upowaznion a przez Burmistrza osoba.

Zalqcznik nr 2 clo zarztldzenia nr 04.120.27 .2022
Burmistrza Miasta Kola
z dnia24 sierpnia2\22 r.

Oplaty za dodatkowe l(oszty zwi4zane ze wslmzanym we wniosku sposobem udostgpnienia
informacii publicznej

1. W przypadku poniesienia przez Urzqd Miejski

w l(ole

dodatkowych koszt6w zwi4zar"rych ze

wskazanyrx we wniosl(u sposobern udostgpnienia informacji publicznej, od wnioskodawcy pobiera sig
oplatg w wysokoSci odpowiadaj4cej poniesionytn kosztotn.

2. Wysoko(i oplaty odpowiada adekwatnym do poniesionych

i

rzeczywistyrn kosztou zwiqzanych

z udostgpnianiern informacji publicznej w spos6b wsltazany we wniosku.
3. Wysoko66 oplat za no(niki infonnacji publicznej, na kt6rych udostgpniona jest inforrnacja publiczna

w zwiqzlcu ze wskazanyur we wuiosku sposoberr udostgpnienia:

1)

koszt wydruku hserokopii czamo-bialej w forrnie A-4 wynosi 1 ,20 zl za odbitkg,

2) koszt wydruku kserokopii czarno-bialej w formacie A-3 wynosi 1,40 zl za odbitkg,
3) koszt wydruku kserokopii w kolorze w fonnacie A-4 wynosi 1,55 zl za odbitkg,
4) koszt wydrulku kserohopii w kolorze w forrnacie A-3 wynosi 2,10 zl za odbitkE,
4, Oplaty, o kt6rych mowa w punkcie 3 pobierane s4 na rachunek bankowy Urzgdu Miejsltiego lub
w l<asie UrzgdLr. Dowodem wplaty jest odpowiednio potwierdzenie przelewu bankowego lub dol<ument
kasowy KP (hasa przyjmie).

