Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa podmiotu

Burmistrz Sośnicowic

Burmistrz Sośnicowic

Burmistrz Sośnicowic

Burmistrz Sośnicowic

Burmistrz Sośnicowic

Nazwa rejestru

Ewidencja podatkowa
nieruchomości

Ewidencja tytułów
wykonawczych

Ewidencja upomnień

Ewidencja Upomnień,
Ewidencja Tytułów
wykonawczych

Ewidencja wydanych i
utraconych dowodów
osobistych

Data rozpoczęcia
realizacji zadań
publicznych przy
pomocy rejestru
publicznego

Podstawa prawna utworzenia
rejestru publicznego

Cel utworzenia rejestru
publicznego

System
teleinform
atyczny

Dane,które podlegają ochronie z
uwagi na ustawę o ochronie
informacji niejawnej lub innych
ustaw

Jednostka/referat

Dane kontaktowe osoby
sporządzającej
zgłoszeni rejestru

Tak

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński
tel.032-2387191

Nie

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński tel.
032-2387191

Tak

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński
tel.032-2387191

Dane o należnościach i adresatach decyzji.

Nie

Daneadresowe zobowiązujące art 23
,art 30 ust 4 ust. Zdnia 29.08.1997
oochronie danych osobowych tj. Dz U
z 2002 Nr 101,poz 926 z póź
zmianami.Dokumentacje rachunkowe,
dane zawarte w decyzjach, aktach
Referat Planowania
dokumentacji czynności sprawdzające. Przestrzennego i Ochrony
Ustawa z dnia 17.06.1966r. O
Środowiska
postępowaniach egzekucyjnych w
administracji. Ustawa z dnia 06.09.01
o dostępie do informacji publicznej
Dz. U. z 2001r. Nr. 112; poz 1198 z
póź zmianami.

Zakres danych gromadzonych w zbiorach
określa art.44e ust.2 ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych

Tak

Zakres informacji gromadzonych w
rejestrze publicznym

01.01.1991 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o
Dla potrzeb wymiaru i
podatkach i opłatach lokalnych
poboru podatku od
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. nieruchomości oraz podatku
zm.)
rolnego i leśnego.

01.01.1990 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
Kontrola terminowości
Dane personalne i adresowe zobowiązanych,
w administracji (Dz.U. Nr 137,
zapłaty zobowiązań
dane o ich zobowiązaniach wobec organu
poz.1541 z późn. zm.) będące aktem pieniężnych na rzecz organu
podatkowego gminy Sośnicowice (kwoty i
wykonawczym do ustawy z dnia 17
podatkowego gminy
terminy)
czerwca 1966 r. o postępowaniu
Sośnicowice.
egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.)

01.01.1990 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
Kontrola terminowości
Dane personalne i adresowe zobowiązanych,
w administracji (Dz.U. Nr 137,
zapłaty zobowiązań
dane o ich zobowiązaniach wobec organu
poz.1541 z późn. zm.)będące aktem pieniężnych na rzecz organu
podatkowego gminy Sośnicowice (kwoty i
wykonawczym do ustawy z dnia 17
podatkowego gminy
terminy).
czerwca 1966 r. o postępowaniu
Sośnicowice.
egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.)

14.09.2006 r.

Rozporządzenie MF z dnia 22.11.01
w sprawie wykonywania niektórych
przepisów ust. O postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

Kontrola terminowości
zapłaty zobowiązań
pieniężnych

Zapewnienie realizacji
prawa i obowiązku
Art.44e ustawy z dnia 10.04.1974r. O
posiadania dowodu
01.01.2001 r.
ewidencji ludności i dowodach
osobistego przez osobę
(wersja elektroniczna)
osobistych
będącą obywatelem polskim,
zamieszkałym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Dane o podatnikach i przedmiotach
opodatkowania.

Referat Ewidencji
Ludności

Wanda Krawczyk
tel.032-2387191

Barbara Nawrat
tel.032/2387191

6

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr decyzji dotyczących
pobierania opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości (w
wyniku zmiany planu
zagospodarowania
przestrzennego )

7

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr Oświadczeń
Majątkowych

8

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr planów miejscowych

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr podmiotów
zbierających zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny

9

05.09.2001 r.

01.01.2003 r.

01.01.1995 r.

Art.37 ust 6 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Art.24h , 24 i 24j ustawy z dn.
8.03.1990r. O samorządzie
gminnym(t.j z 2001, Dz.U. Nr 142poz
1591 z póź zm.)

Art.31, ust 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Art.3 ust.2 pkt. 6a ustawy z dnia
13 września 1996 o utrzymaniu
czystości, porządku w gminie
(tj.
Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008)

Wymóg ustawy

Dane o należnościach i adresatach decyzji.

Wymóg ustawy

Dane dotyczące daty i numeru uchwały oraz
data publikacji w Dz. Urzędowym

Nie

Jawny

Referat Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Halina Waligóra
tel.2387191w.324

Udostępnienie mieszkańcom
informacji o znajdujących się
na terenie gminy
podmiotach zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, pochodzący z
gospodarstw domowych.

Nazwa firmy oznaczenia siedziby, adres –
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.

Tak

Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych

Referat Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Irena Szykowska
tel.0322387191

Tak

Dane publikowane w Rejestrze są
jawne, tajne są dane osobowe w świetle
ustawy o ochronie danych osobowych z
29.081997

Referat Organizacyjny

Leszek Kołodziej tel.
0322387191 w.329

Rejestr Skarg i Wniosków

01.01.1993 r.

11

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr wniosków o
sporządzeniu miejscowych
planów lub ich zmiane

01.01.1995 r.

Art.30 ust.1 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym
, obecnie Art. 31 ust. 1 ustawy o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

12

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr wypadków przy pracy

01.11.2002 r.

Burmistrz Sośnicowic

Rejestr zaświadczeń

01.01.1998 r.

Cecylia Hippe tel. 0322387191

Tak

Burmistrz Sośnicowic

13

Dane opublikowane w BIP-ie są jawne
,tajne są informacje dotyczące
zamieszkania osób składających
oświadczenia ,adresów nieruchomości
oraz adresów osób składających
informacje i oświadczenia z art.24 j
KADRY-BIURO RADY
oraz osób których te informacje dotyczą
(art.24 i art.24j ust.6
w.w.ustawy).Powyższe informacje nie
ujawnia się w BIP-ie są gromadzone w
dokumentacjach papierowych

Informacje dotyczące majątku osób
publicznych oraz osób wydających decyzja
administracyjne w imieniu Burmistrza

10

Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych przez
organy podatkowe (Dz.U. Nr 165,
poz.1374) będące aktem
wykonawczym do ustawy z dnia29
sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.)

Wanda Krawczyk
tel.032-2387191

Ujawnienie stanu
majątkowego osób
publicznych oraz osób
wydających decyzje
administracyjne w imieniu
Burmistrza

Przedmiot skargi , charakter skargi ,
Ustawa kodeks Postępowania
Ułatwienie kontroli
informacja o tym kto rozpatruje skargę. Data
Administracyjnego(art. 254 Dz.U. Z przebiegu oraz terminowiści
wpływu skargi, data rozpatrzenia skargi,
2000r Nr 98 poz 1071 z późn zm załatwienia skarg i wniosków
informacja o tym kogo powiadomiono ,
sposób załatwienia skargi

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974.
kodeks pracy (Dz.U y 1998r.Nr 21
,poz zmianami)

Nie

Dane adresowe zobowiązujące art 23
art.30 ust.4 z dnia 29.08.97 o ochronie
danych osobowych tj. Dz. U. Z 2002r.
Nr.101,poz 926 z póź zmianami. .
Dokumentacje rozrachunkowa ,dane
Referat Planowania
zawarte
w decyzjach , aktach. Art. Przestrzennego i Ochrony
104 KPA /tj.Dz.U.nr. 98 z 2000r.
Środowiska
poz.1071 z póź. zmianami. Ustawa z
dnia 06.09.01r. O dostępie do
informacji publicznej Dz. U. z 2001r.
Nr 112 poz 1198 z póź. zm.

Wymóg ustawy

Dane dotyczące obszaru którego wniosek
dotyczy oraz dane osoby wnioskującej
zmiane planów

Nie

Jawny

Referat Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Halina Waligóra
tel.0322387191 w. 324

Dane osobowe osób
poszkodowanych oraz
okoliczności zdarzenia

Dane osobowe –art.23,art.30 ust. Z dnia
29sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych

Nie

Dane osobowe – art.23, art. 30, ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r . o ochronie
danych osobowych

Referat Finansowy

Waldemar Urbanek
tel.032-2387191

Nie

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński tel.
032-2387191

Ewidencjonowanie
zaświadczeń wydawanych
przez organ podatkowy
gminy Sośnicowice.

Dane personalne i adresowe
wnioskodawców.

14

Burmistrz Sośnicowic

Stały Rejestr Wyborców

30.06.1993 r.

Podstawa prawna utworzenia rejestru
publicznego: Art.11 ust.1 ustawy z
dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej ( Dz.U.Nr 46, poz.499 z
późn.zmianami) par.3
Rozporządzenia MSWiA z dnia 11
marca 2004r. W sprawie rejestru
wyborców oraz trybu przekazywania
przez Rzeczpospolitą Polską innym
państwom członkowskim Unii
Europejskiej danych zawartych w tym
rejestrze (Dz.U.Nr 42, poz.388)

15

Burmistrz Sośnicowic

Wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie

10.2003r.

Ustawa z dnia 27.04.2001Prawo
Ochrony Środowiska (tj Dz. U. Z
2006r. Nr 129 poz. 902)

16

17

Burmistrz Sośnicowic

Burmistrz Sośnicowic

Wykaz osób prawnych i
fizycznych, którym udzielono
pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych i
fizycznych, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty.

01.01.2006 r.

01.01.1999 r.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz.2104 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz.2104 z późn. zm.)

Nazwisko i imiona, imię ojca, datę
Realizacja czynnego prawa
urodzenia, numer ewidencyjny Pesel, adres
wyborczego
zamieszkania.

Tak

Udostępnienie mieszkańcom informacji o
znajdujących się
na terenie gminy
podmiotach zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, pochodzący z
gospodarstw domowych.

Tak

Udostępnienie informacji o
środowisku.

Informacja do publicznej
wiadomości.

Informacja do publicznej
wiadomości.

Rejestracja danych o miejscu
Art.44a ustawy z dnia 1004.1974r. O
pobytu osób, urodzeniach,
ewidencji ludności i dowodach
dotyczących obowiązku
osobistych( tekst jednolity z
wojskowego, zmianach stanu
2001r.Dz.U.Nr 87, poz.960 z
cywilnego,obywatelstwa,imio
późn.zmianami)
n i nazwisk oraz zgonach.

18

Burmistrz Sośnicowic

Zbiór Meldunkowy

01.01.1975 r.

19

Gmina Sośnicowice 44-153
Sośnicowice, ul. Rynek 19

Rejestr postanowień o
nałożeniu grzywny za
niespełnienie obowiązku
szkolnego

2000 r.

Ustawa o systemie oświaty (tj. Dz.
U. z 2004 r., nr 258, poz. 2572 z późn.
zm.)

20

Gmina Sośnicowice 44-153
Sośnicowice, ul. Rynek 19

Rejestr wniosków o wszczęcie
postępowania
egzaminacyjnego na stopień
awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego,
rejestr decyzji
administracyjnych (akty
mianowania), rejestr
zaświadczeń o zdaniu
egzaminu nauczyciela.

2000 r.

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97,
poz. 674 z późn. zm.)

21

Gmina Sośnicowice 44-153
Sośnicowice, ul. Rynek 19

Zbiór danych dotyczących
nauczycieli wychowawców i
innych pracowników
pedagogicznych.

2005 r.

Ustawa o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z 2004 r., nr 49,
poz. 463 z późn. zm.)

Nadzór nad spełnianiem
obowiązku szkolnego

Ewidencja Ludności

Barbara Nawrat
tel.032/2387191

Zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych

Referat Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Irena Szykowska
tel.03223871911

Nie

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński tel.
032-2387191

Dane identyfikacyjne osób prawnych i
fizycznych.

Nie

Dane adresowe podatników - art. 23,
art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
Dokumentacja rachunkowa, dane
zawarte w deklaracjach i informacjach
podatkowych oraz w dokumentacji
czynności sprawdzających - ustawa z
dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.)

Urząd Miejski w
Sośnicowicach

Leszek Pietrasiński tel.
032-2387191

Zakres danych gromadzonych w zbiorach
określa art.44a ust.2 ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych

Tak

Ewidencja Ludności

Barbara Nawrat
tel.032/2387191

Dane rodziców wobec których zastosowano
grzywnę w celu przymuszenia

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
Zespół Ekonomiki
ustawę o ochronie danych osobowych Oświaty Zdrowia i Kultury

Helena Makosz
tel.0322387191 w307

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
Zespół Ekonomiki
ustawę o ochronie danych osobowych. Oświaty Zdrowia i Kultury

Helena Makosz
tel.0322387191 w307

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
Zespół Ekonomiki
ustawę o ochronie danych osobowych. Oświaty Zdrowia i Kultury

Helena Makosz
tel.0322387191 w307

Dane identyfikacyjne osób prawnych i
fizycznych.

Uporządkowanie
dokumentów związanych z Dane osobowe nauczycieli ubiegających się o
awansem zawodowym
kolejny stopień awansu zawodowego.
nauczycieli.

Wymóg ustawowy.

Dane osobowe osób zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.

22

23

24

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sośnicowicach

Rejestr osób i dokumentów
związanych z ubezpieczeniem
zdrowotnym i społecznym w
ramach realizacji zadań
pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sośnicowicach

Rejestr wniosków, decyzji,
wypłat, osób związany ze
świadczeniami rodzinnymi i
zaliczką alimentacyjną

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sośnicowicach

Rejestr wniosków, wywiadów,
decyzji, wypłat, osób związany
z realizacją zadań pomocy
społecznej

1999 r.

Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 z póź. zm.), ustawa z dnia
13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z
1998 r. Nr 137, poz. 887 z póź. zm.)

03.06.2004

Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992), ustawa z
dn. 22 kwietnia 2005 r. o
postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr
86, poz. 732 z póź.zm.)

01.01.2006 r.

Ustawa z dn. 12 marca 2004 o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r.
nr 64, poz. 593 z póź. zm.)

Wymóg ustawowy.

imię, nazwisko, nazwisko rodowe, drugie
imię adres, obywatelstwo, data urodzenia,
płeć, wykształcenie, NIP, PESEL, nr dowodu
osobistego, tytuł ubezpieczenia, rodzaj
ubezpieczenia (zdrowotne, emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe), wysokość
składki

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
ustawę o ochronie danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sośnicowicach

Teresa Górecka-Szulc
032 238 71 83
Aleksandra Pohl
032 238 71 83

Wymóg ustawowy.

Imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, płeć,
stan cywilny, PESEL, NIP, dochód rodziny,
dochód na osobę w rodzinie, źródła dochodu,
skład rodziny, niepełnosprawność, nauka
(rodzaj i siedziba szkoły), numer rachunku
bankowego, dane dotyczące komorników,
tytuły wykonawcze, alimenty (należne i
wyegzekwowane), rodzaje i wysokość
świadczeń

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
ustawę o ochronie danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sośnicowicach

Aleksandra Pohl
032 238 71 83

Wymóg ustawowy

Imię, nazwisko, adres, wiek, płeć, stan
cywilny, PESEL, dochód rodziny, dochód na
osobę w rodzinie, źródła dochodu, numer
rachunku bankowego, skład rodziny,
przyczyny wystąpienia z wnioskiem, sytuacja
zdrowotna, mieszkaniowa, zawodowa, formy
i zakres pomocy, nauka (rodzaj i siedziba
szkoły, przedszkola)

Nie

Informacja prawnie chroniona przez
ustawę o ochronie danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Sośnicowicach

Teresa Górecka-Szulctel.
032 238 71 83
Małgorzata MeresNowak tel.032 238 71
83

