
Kurzętnik 15.05.2019 r . 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 w Kurzętniku 

 ul. Dworcowa 8 13-306 Kurzętnik 

 

Informacja publiczna w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji 

publicznej złożonym w dniu 06.05.2019r. przez Pana Jarosława Dębskiego 

 

Pytanie 1 

Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym? 

Odpowiedź  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku prowadzi BIP pod adresem  

www.bips.kurzetnik.ops.pl 

Pytanie 2 

Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl 

czy inny (podać jaki)? 

Odpowiedź  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku korzysta z usług firmy Netstel Software 

jako dostawcy BIP 

Pytanie 3 

Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto 

w poszczególnych okresach? Dane odrębnie za poszczególne okresy w latach 2017-2019. 

Odpowiedź 

Umowy na prowadzenie BIP zawierane są na okresy 12 miesięcy. Wartość brutto w latach 

2017-2019 wyniosła  369,00 zł rocznie 

Pytanie 4 

Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018 

Odpowiedź 

W 2018 w BIP umieszczono 1 dokument stanowiący informacje publiczną. 

Pytanie 5 

Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę 

wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na 

które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie 

udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację 

publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił 



i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za 

rok 2017, 2018 oraz 2019. 

Odpowiedź 

W 2017  r. nie wpłynął żaden wniosek o informację publiczną  

W 2018 r. wpłynął 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na który udzielono 

odpowiedzi.  

W 2019 r. wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, na które udzielono 

odpowiedzi.  

Pytanie 6 

Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP? 

Odpowiedź 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku nie planuje zmiany obecnego dostawcy 

BIP 

Pytanie 7 

Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze? 

Odpowiedź 

Przeniesienie całości zawartości BIP w niezmienionej postaci na serwer nowego dostawcy 

BIP. Roczny koszt utrzymania BIP u nowego dostawcy 

Pytanie 8 

Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń 

z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków 

o informację publiczną? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, 

www.nbip.pl czy inny (jaki?)), Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt 

brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy 

otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonfernecja) 

Odpowiedź 

W ostatnich trzech latach pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie uzupełniali 

wiedzy podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej, prowadzenia BIP, 

poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną. 

  
 Dyrektor 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
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