
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.15.2016
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli aktualności publikowanych danych na stronie internetowej i 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolonowskie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz zarządzenia nr Or.0050.119.2015 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 13 października 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Planu doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie kontroli aktualności publikowanych danych na stronie internetowej oraz Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Kolonowskie, w celu zapewnienia interesariuszom łatwego i przejrzystego 
dostępu do wiarygodnej i odpowiedniej informacji.

§ 2. Szczegółowy harmonogram działania:

Działanie szczegółowe Termin Wynik
Przeprowadzenie kontroli 1 luty – 31 marzec Sprawozdanie z kontroli z wykazem 

nieprawidłowości
Eliminacja nieprawidłowości przez 
osoby merytorycznie 
odpowiedzialne

1 kwiecień – 30 czerwiec Zrealizowanie wytycznych ze 
sprawozdania

Kontrola wdrożenia wytycznych ze 
sprawozdania

1 lipiec – 30 wrzesień Raport końcowy

§ 3. Kontrola ma dotyczyć w szczególności:

- w przypadku strony www.kolonowskie.pl - sprawdzenie zakładek pod względem prawdziwości, 
poprawności i wiarygodności informacji w nich zawartych, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114)

- w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej – weryfikacja zgodności z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 
stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)

§ 4. Po zakończeniu kontroli zostanie przeprowadzona ocena realizacji działania i wyciągnięte wnioski.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi realizującemu działanie w następującym składzie:

- Konrad Wacławczyk – Sekretarz

- Maria Bednorz – Inspektor ds. Obsługi Rady

- Kierownicy referatów

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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