
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 120.Z.21.2012 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 19 czerwca 2012 r. 

 
 

Regulamin  
publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ. 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w „Biuletynie Informacji 

Publicznej” Urzędu Miasta Nowy Targ zwanym dalej BIP. 
2. Urząd Miasta Nowy Targ prowadzi stronę BIP pod adresem www.bip.nowytarg.pl 

 
 

§ 2 
Słowniczek 

 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Dostarczyciele informacji publicznej - pracownicy Urzędu Miasta, których zadania 

określa § 4 niniejszego regulaminu. 
2. Naczelnicy - kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, których zadania 

określa § 5 niniejszego regulaminu. 
3. Administratorzy BIP - wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta (informatycy), których 

zadania określa § 6 niniejszego regulaminu. 
 

 
 

§ 3 
Opis zasad i sposobu publikowania danych 

 
1. Publikowanie danych w BIP dokonują  Administratorzy BIP. 
2. Dokumenty do publikacji w BIP przekazywane są przez dostarczycieli informacji 

publicznej 
a. elektronicznie na konto informatyk@um.nowytarg.pl. 
b. w formie tradycyjnej papierowej  

3. Każdy dostarczany dokument do publikacji w BIP musi zawierać informację o  
a. osobie, która go wytworzyła, 
b. dacie publikacji, 
c. terminie ważności informacji. 

4. Każdy publikowany dokument w BIP zawiera informację o  
a. osobie, która go wytworzyła, 
b. osobie która go wprowadziła  
c. dacie publikacji  
d. terminie ważności informacji  

5. Po wprowadzeniu informacji na stronę BIP administrator BIP informuje elektronicznie 
dostarczyciela informacji publicznej o wprowadzeniu informacji. Nadawca informacji 



publicznej jest zobowiązany niezwłocznie do sprawdzenie poprawności umieszczenia 
przez administrator BIP informacji w BIP. 

6. W przypadku konieczności potwierdzenia wprowadzenia informacji do BIP 
Administrator BIP potwierdza wprowadzenie informacji na dokumencie papierowym 
dostarczonym mu przez dostarczyciel informacji publicznej. 

 
§ 4 

Zadania dostarczycieli informacji publicznej w zakresie publikacji informacji w BIP 
 

1. Odpowiadają za publikację informacji zgodnie z zakresem swoich czynności 
służbowych a także innych, wskazanych przez naczelnika wydziału. 

2. Odpowiadają za przygotowywanie i aktualizację publikowanych informacji. 
3. Odpowiadają za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji zgodne 

z wytycznymi administrator BIP. 
4. Zobowiązani są do dokonywania niezwłocznie poprawek treści tych informacji, które 

zostały wskazane do poprawy przez naczelnika wydziału lub administrator BIP. 
 
 

§ 5 
Zadania naczelników w zakresie publikacji informacji w BIP 

 
1. Sprawują nadzór formalny i merytoryczny nad przygotowaniem i publikowaniem 

treści w BIP, w danym wydziale  
2. Odpowiadają za prawidłową treść publikacji przygotowaną przez pracowników oraz 

za aktualność treści publikowanych w BIP. 
3. W przypadku wystąpienia uwag, wniosków dotyczących konieczności tworzenia 

nowych układów stron w BIP naczelnicy zobowiązani są przekazać je 
administratorom BIP. 

 
 

§ 6 
Zadania administratorów BIP w Urzędzie Miasta 

 
1. Odpowiadają za przygotowanie i określenie struktury BIP  
2. Wprowadzają niezwłocznie informacje przekazane przez pracowników lub 

naczelników do publikacji w BIP. 
3. Przyjmują uwagi i wnioski od pracowników i naczelników dotyczące funkcjonowania 

BIP. 
4. Przedstawiają swoim przełożonym uwagi dotyczące funkcjonowania BIP. 

 
 


