URZĄD MIASTAI GMINY LIPSKO
. ,
Referat
Adnunistracyjno-Organizacyjny
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

Lip sko , dn. 10 p a źd zie rn ika 20 16r.

województwo m azowieckie

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Biuletynów Informacji Publicznej
w Jednostkach Organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko za okres sierpień - wrzesień 2016r.
Kontrola Biuletynów Inform acji Publicznej w Jednostkach O rganizacyjnych stanow iła elem ent Kontroli Zarządczej
Miasta i Gm iny Lipsko stanow iącej ogół działań podejm owanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektyw ny, oszczędny i term inow y (art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)
Kontrolą
objęto
w yodrębnione
Biuletyny
Informacji
Publicznej
funkcjonujące
pod
adresem:
http://ww w .lipsko.bip.gm ina.pl w następujących jednostkach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gim nazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku.
Publiczne Gim nazjum w Krępie Kościelnej.
Publiczna Szkoła Podstawowa im A. G. Bema w Lipsku.
Publiczna Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kręf
' t f ^ M l A S T A I GMINY L IP S K O
Publiczna Szkoła Podstawowa im Kornela M akuszyńskiego w Dł Jg °w o lWojewództwo mazowieckie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żerom skiego w Woli Soleckiej. Kancelaria Ogólna
Przedszkole Publiczne Sam orządow e w Lipsku.
Publiczne Przedszkole Sam orządowe w Długowoli.
1 0 . 10 . 2016
Publiczne Przedszkole Sam orządowe w Krępie Kościelnej.
Lipskie Centrum Kultury.
Miejsko Gm inny Ośrodek Pom ocy Społecznej w Lipsku.
Sam odzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Lip sku .,
nrr z rejestru.
liczba zał
podpis.
Sam orządowy Zakład Budżetow y Usług Komunalnych.

Przedm iotem kontroli była realizacja przez kierowników jednostek Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198.) uwzględniająca realizację m inim alnych standardów informacji
dla „Przejrzystej strony BIP" w oparciu o zasady: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności,
fachowości, rozliczalności oraz o : analizę aktualnego stanu prawnego, analizę interoperacyjności (ustalenie
potencjalnych źródeł inform acji do BIP, obligatoryjne system y inform atyczne), analizę potrzeb inform acyjnych.
Przy definiowaniu m inim alnych standardów przyjęto, że strony podm iotowe BIP Jednostek Organizacyjnych
powinny być: czytelne dla obyw atela, aktualizow ane na bieżąco, zgodne z przepisam i. W toku przeprowadzonej w
okresie sierpień - wrzesień 2016r. kontroli i rekontroli zawartości stron podm iotow ych BIP ustalono, że wszystkie
Jednostki Organizacyjne objęte spraw dzeniem zastosowały się do uwag pokontrolnych i z dniem 10 października
2016r. spełniają m inim alne standardy inform acji dla „Przejrzystej strony BIP", są czytelne dla obywatela oraz
aktualizowane na bieżąco.
Wybrane akty prawne określające zakres informacji udostępnianych w BIP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 61.
Ustawa o dostępie do inform acji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych i Adm inistracji w sprawie Biuletynu Inform acji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.
Ustawa o sam orządzie gm innym z dnia 8 marca 1990 r.
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych i Adm inistracji w sprawie wym agań technicznych dokum entów elektronicznych zawierających
akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej form y dzienników urzędowych oraz środków kom unikacji elektronicznej i informatycznych
nośników danych z 25 kwietnia 2008r.
Ustawa o inform atyzacji działalności podm iotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z aktami
wykonawczymi.
Ustawa 0 partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
Minimalny standard inform acji dla „Przejrzystej strony BIP". Opracowane przez M inisterstwo Spraw W ewnętrznych
i Administracji we
współpracy z firm am i Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., 4 System Polska Sp.z o.o. oraz Sputnik Softw are Sp. z o.o. realizując akcję „Przejrzysta
Strona BIP" organizowaną w ramach projektu system owego pn. „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w
samorządzie terytorialnym " , realizowane w ramach Działania 5.2 PO KL.

