
UCHWAŁA NR XVII.150.2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie : zmiany Statutu Gminy Maków Podhalański.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust.2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2016, poz 446)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala co następuje: 
§ 1. 1. Zmienia treść Rozdziału IX Załącznika do Uchwały Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Makowie 

Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

2.  Rozdział IX Załącznika do Uchwały Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 29 kwietnia 2015 r otrzymuje nowe brzmienie: 

Rozdział IX.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich : 

§ 109. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw. 

2.  Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy 
i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 

3. Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze: 

1) udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański, oficjalnej stronie 
Urzędu Miejskiego oraz na tablicach informacyjnych. 

2) możliwości wglądu do dokumentów urzędowych na poszczególnych stanowiskach pracy, 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 

3) kopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na powszechnie 
stosowany nośnik informacji, w granicach możliwości technicznych urzędu, 

4) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów gminy Maków Podhalański pochodzących 
z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, dokumentujących te posiedzenia, 

5) udostępniania na wniosek.

§ 110. 1. Informacja publiczna udzielana jest przez kierowników komórek organizacyjnych lub 
pracowników posiadających upoważnienia do działania w imieniu organu wykonawczego, do których 
właściwości rzeczowej należy sprawy i której informacja ma dotyczyć. 

2.  Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu 
prawnego lub faktycznego.

§ 111. 1. W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Maków Podhalański, dostęp do informacji publicznej realizowany jest na wniosek. 

2.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony w formie: - ustnej lub 
telefonicznej, - pisemnej, - elektronicznej. 

3.  Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek określa ustawa o dostępie do informacji 
publicznej. 

4.  Informacja, publiczna, która może być niezwłocznie udostępniania, jest udostępniana w formie 
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 
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5.  Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Udostępnianie dokumentów w formie 
elektronicznej (e-mail, skan), odbywa się w formatach: doc.;*.pdf, *.jpg*, 

6.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

7.  Dostęp do informacji publicznej przetworzonej odbywa się na zasadach określonych w ustawie 
o dostępie do informacji publicznej. 

8.  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych 
z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którym dysponuje podmiot obowiązany do udostępniania 
nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. 

9.  Oryginałów udostępnionych dokumentów nie można wynosić poza siedzibą Urzędu. 

10.  Każdy zainteresowany może z udostępnionych mu dokumentów sporządzić notatki i odpisy. 

11.  Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Gmina ma ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia 
informacji w formę wskazana we wniosku Burmistrz może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom. 

12.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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