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Zapytanie 

 

Dotyczy: poprawności i częstotliwości aktualizacji danych w Biuletynie Informacji 

Publicznej 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W dniu 22 marca 2022 roku redakcja InfoGliwice świadomie publicznie wprowadziła 

opinię publiczną w błąd informując, jakobym powiedział, że „dane w urzędowym BIP nie są 

aktualizowane”. Nigdy takich słów nie wypowiedziałem. Stwierdziłem, że skoro informacje, 

które podała redakcja InfoGliwice zostały rzekomo pozyskane z BIP są nieprawdziwe, może to 

oznaczać, że w tej części dane nie zostały uaktualnione. Zobowiązałem się jednocześnie do 

skierowania zapytania w tej sprawie, co niniejszym czynię: 

1. Jaka jest częstotliwość aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej  

w zakresie kierowanych przez radnych interpelacji oraz zapytań? 

2. Czy prawdziwe są informacje podane przez InfoGliwice (screeny w załączeniu), 

dotyczące liczby kierowanych przez radnych interpelacji wg stanu na dzień 17 

marca 2022? 

3. Czy powyższe informacje faktycznie widniały w tym dniu w BIP? 

4. Czy prawdziwe są informacje podane przez InfoGliwice, że wg stanu na dzień 

17 marca 2022 brakowało danych w BIP dotyczących dwojga radnych? 

5. Czy prawdziwa jest informacje podana przez InfoGliwice (screen w załączeniu), 

że wg stanu na dzień dzisiejszy 25 marca 2022 nie złożyłem ani jednego 

zapytania? Jak zatem potraktowane zostały pisma z zapytaniami, które 

składałem? 



6. Czy powyższa informacje faktycznie widniała dzisiaj w BIP, jak twierdzi 

Redakcja? 

7. Czy istnieje jakakolwiek hipotetyczna możliwość, cokolwiek (!) co pozwoliłoby 

przypuszczać, że Redakcja InfoGliwice nie oszukiwała czytelników (zarówno w 

dniu 22.03 jak i dzisiaj, czyli 25.03), lecz faktycznie strona BIP wyświetlała lub 

wyświetla niepoprawne dane? 

 

Z wyrazami szacunku 

Michał Jaśniok 

 

w załączeniu: 

1. Treść informacji na stronie FB InfoGliwice z dnia 22.03.2022 dotycząca liczby interpelacji, 

2. Treść jednego z wielu komentarzy redakcji InfoGliwice na FB z dnia 23.03.2022 potwierdzająca 

poprawność podanych dzień wcześniej danych. 

3. Treść informacji opublikowanej  na stronie www.InfoGliwice w dniu dzisiejszym, tj. 25.03.2022 

dotycząca liczby zapytań. 

 

 



 
 

 

 

 
 


