
 

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Biuro Rady Miasta 

 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 238 54 27 
Fax +48 32 231 27 25  
br@um.gliwice.pl 

 

 

BR.0003.203.2022 Gliwice, 14.04.2022 r. 

nr kor.  UM.469908.2022  

 

 

 

Pan 
Michał Jaśniok 

Radny Rady Miasta Gliwice 
 

  

Dotyczy: poprawności i częstotliwości aktualizacji danych 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące poprawności 

i częstotliwości aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 

(BIP) uprzejmie wyjaśniam: 

1) Dane w BIP w zakresie interpelacji i zapytań radnych są 

aktualizowane na bieżąco, niezwłocznie po dekretacji 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

2) Dane w zakresie liczby złożonych przez radnych interpelacji 

i zapytań podane przez InfoGliwice są, w zależności od godziny 

pobrania ich z BIP w dniu 17 marca 2022 r., z dużym 

prawdopodobieństwem poprawne. Czynnikiem wpływającym na 

określenie ich poprawności jest nie tylko dzień, ale i godzina 

przeglądania danych w BIP, z uwagi na kilkakrotne w ciągu 

każdego dnia aktualizowanie danych przez pracownika Biura 

Rady Miasta. 

3) 17 marca 2022 r. dane w BIP w zakresie interpelacji i zapytań 

radnych były kilkakrotnie aktualizowane. W godzinach 

porannych stan danych w BIP był zgodny z przedstawionym 

przez InfoGliwice. 

4) Na dzień 17 marca 2022 r. brakowało w zestawieniu w BIP 

nazwisk dwojga radnych. Problem został zgłoszony do firmy 

serwisującej BIP. Błąd został niezwłocznie usunięty. 

5) Pisma radnych zatytułowane "Interpelacja" lub "Zapytanie" oraz 

niezatytułowane, ale odpowiadające ustawowym definicjom 

interpelacji lub zapytania, dekretuje i przekazuje do Prezydenta 

Miasta Przewodniczący Rady Miasta. Przewodniczący kwalifikuje 

je jako interpelacje lub zapytania jedynie w przypadku, gdy ich 

treść jest zgodna z ustawowymi definicjami. Od bieżącej 

kadencji Rady Miasta (tj. od 21 października 2018 r.) treść 

interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi publikowana 

jest w BIP (na mocy ustawy o samorządzie gminnym). Dużą 

grupę korespondencji stanowią wnioski radnych (np. o naprawę, 

wymianę, remont itp.) oraz pisma inne (np. podziękowanie, 

przekazanie informacji itp.), które nie podlegają publikacji. 

6) W dniu 17 marca 2022 r. opublikowano w BIP Pana dwa 

zapytania. 



 

7) W celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących Pana inicjatywy 

w zakresie składanych pism, przedstawiam zestawienie 

tematyki Pana korespondencji: 

 

Kadencja 2014–2018 

(od 1 stycznia 2018 do zakończenia kadencji – 16 listopada 2018) 

1) stwarzanie zagrożenia w ruchu pojazdów przez Straż Miejską, 

2) nazwy ulic w związku z wydaniem zarządzeń zastępczych przez 

Wojewodę Śląskiego. 

Pisma te nie zostały opublikowane w BIP. W poprzednich kadencjach 

pisma radnych nie były objęte ustawowym obowiązkiem publikacji.  

 

 

Kadencja 2018–2023 

(od początku kadencji – 21 października 2018 do 13 kwietnia 2022) 

 

Interpelacje 

(publikacja w BIP przed 17 marca 2022 r.): 

1) przygotowanie obiektów miejskich pełniących funkcję punktów 

recepcyjnych oraz noclegowych na potrzeby przyjęcia 

uchodźców wojennych z Ukrainy, 

2) konsekwencje likwidacji 10-15 miejsc postojowych w centrum, 

3) wstrzymanie prac budowlanych w celu zapobieżenia zniszczeniu  

przestrzeni architektonicznej, 

 

(publikacja w BIP w dniu 17 marca 2022 r.): 

1) konsekwencje ograniczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

dostępu do edukacji publicznej. 

 

Zapytania  

(publikacja w BIP w dniu 17 marca 2022 r.): 

1) ograniczenie ryzyka związanego z wykorzystaniem 

oprogramowania KasperskyLab przez Urząd Miejski w Gliwicach,  

2) przebudowa płyty Rynku z wykorzystaniem przesadzarek 

do drzew, 

 

(publikacja w BIP po 17 marca 2022 r.): 

1) poprawność i częstotliwość aktualizacji danych w BIP. 

 

W przypadku pojawiających się w przyszłości pytań lub wątpliwości 

zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Biurem Rady Miasta. 

Z poważaniem 

Barbara Chodaczek-Sagan 

Naczelnik Biura Rady Miasta 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


