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Panie, Panowie 

Starostowie 
Prezydenci Miast 
Burmistrzowie Miast i Gmin 
Wójtowie Gmin 
 

województwa świętokrzyskiego 

 
 

Uprzejmie informuję, iż prowadzone przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrole problemowe w jednostkach samorządu 

terytorialnego, a dotyczące m. in. wypełniania przez samorządy obowiązków wynikających z ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), 

pozwalają wysnuć wniosek, iż wiele urzędów gmin (starostw) nadal ma duże problemy z 

prowadzeniem i umieszczaniem aktualnych informacji na podmiotowych stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

W przepisach ustrojowych uregulowana została zasada jawności organów jednostek 

samorządu terytorialnego. Jawność organów gminy (powiatów) obejmuje w szczególności prawo 

obywateli do uzyskania informacji oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez 

nie zadań publicznych. Obowiązkowemu udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 

informacje, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to zarówno 

informacje o przedmiocie działalności  i kompetencjach organów władzy publicznej, jak i trybie 

działania.  

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono, iż nadal łatwo jest natrafić na 

Biuletyn Informacji Publicznej, w którym brakuje wielu podstawowych informacji, bądź 

zamieszczone informacje nie są na bieżąco aktualizowane. Powtarzające się skargi i sygnały 

wpływające do Wojewody Świętokrzyskiego również potwierdzają niezadowalający stan faktyczny. 

Do podstawowych informacji publicznych, których samorządy nie umieszczają albo umieszczają 

niekompletne na prowadzonych przez siebie stronach Biuletynu Informacji Publicznej, zaliczyć 

można: 

� treść i postać dokumentów urzędowych, w tym: 

−−−− uchwały rad gmin, uchwały rad powiatów,  
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−−−− zarządzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów) i starostów, uchwały zarządów powiatów, 

−−−− protokoły obrad sesji rady gminy (powiatu), 

−−−− protokoły kontroli, wystąpienia i zalecenia pokontrolne, 

� informacje o osobach zajmujących funkcje w organach władzy publicznej, w tym złożone 

oświadczenia majątkowe, 

�  informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 

� informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 

� sposób dostępu do informacji nieudostępnionych. 

Równie dużym problemem jest umieszczanie części jednorodnej tematycznie informacji pod jednym 

linkiem, a drugiej części pod innym. Przykładowo część zarządzeń wójta zamieszczana jest pod 

zakładką zarządzenia, a część pod zakładką wójt. Taki chaos w przyporządkowaniu informacji do 

kategorii utrudnia odnalezienie odpowiednich danych publicznych. 

 

Nadmieniam, iż podstawowym aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, regulującym funkcjonowanie Biuletynu 

Informacji Publicznej jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

stycznia 2007 r. (Dz. U Nr 10, poz. 68). Rozporządzenie to określa m. in. szczegółowe wymagania 

dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w tym strukturę 

strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy struktury stron podmiotowych 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Panie i Panów: Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydentów i Starostów o dołożenie szczególnej uwagi w sposobie prowadzenia stron podmiotowych 

Biuletynu, spowodowanie umieszczenia w BIP-ie brakujących dokumentów urzędowych oraz 

utrzymywanie stałego nadzoru nad bieżącą aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej.   
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