
Zarządzenie Nr 188/2016 
Wójta Gminy Wolanów 

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2058 z późn.zm.), § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 
(Dz.U. Nr 10, poz. 68), zarządzam co następuje:

§ 1 .
W celu zapewnienia właściwego, powszechnego udostępniania informacji publicznej o pracach i 
zadaniach organów Gminy Wolanów, powołuje się Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej 
w Urzędzie Gminy Wolanów w składzie:

1. Marianna Biesiadecka - koordynator zespołu - redaktor
2. Karol Faliszewski - zastępca koordynatora - administrator BBP
3. Zofia Janas - członek zespołu -  redaktor
4. Edyta Górska -  członek zespołu - redaktor
5. Sylwia Kazała - członek zespołu - redaktor
6. Jakub Piekarski - członek zespołu - redaktor
7. Monika Musiałek — członek zespołu - redaktor
8. Urszula Pisarek - członek zespołu -  redaktor

§ 2 .
1. Poszczególnym członkom powołanego Zespołu Redakcyjnego BIP nadaje się uprawnienia 

dostępu do modułu administracyjnego w celu dokonywania zmian w treści Biuletynu w 
zakresie określonym art. 6 ust.l pkt 1-5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Członkowie Zespołu Redakcyjnego zlecają administratorowi BIP w formie wiadomości a-mail 
wprowadzanie do Biuletynu informacji w merytorycznym zakresie, jaki został im przypisany 
do obsługi wg w załącznika do niniejszego Zarządzenia.

3. Podczas nieobecności informatyka członkowie zespołu wprowadzają dane bezpośrednio na 
stronę BIP w kategoriach i podkategoriach w zakresie przyznanych przez Administratora 
uprawnień oraz wg zakresu merytorycznego.

§ 3.
Do zadań Zespołu Redakcyjnego w szczególności należy:

1) udział w szkoleniach związanych z obsługą i funkcjonowaniem BIP
2) analizowanie uwag i spostrzeżeń i inicjowanie działań korygujących,
3) bieżące przekazywanie informacji podlegających udostępnieniu w BIP,
4) publikowanie informacji przekazanych do zamieszczenia na BIP,
5) kontrolowanie w każdy dzień powszedni dziennika logowania do panelu administracyjnego 

BIP.
§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Zespołu Redakcyjnego.

§5.
Traci moc zarządzenie Wójta gminy Wolanów Nr 28/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji |Publicznej.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Załącznik do Zarządzenia 
Nr 188/2016 z dnia 15.12.2016 r. 

w sprawie powołania zespołu 
redakcyjnego BIP

Imię i nazwisko Zakres merytoryczny uprawnień

Marianna Biesiadecka Pełny zakres

Karol Faliszewski Administrator/ pełny zakres

Zofia Janas Budżet gminy

Edyta Górska Projekty unijne i organizacje 
pozarządowe

Sylwia Kazała Budżet gminy i podatki

Jakub Piekarski Zamówienia publiczne i inwestycje

Monika Musiałek Rada Gminy

Urszula Pisarek
Zakres spraw prowadzonych przez 
GOPS
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