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27 stycznia 2022 roku 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu Otwockiego  

 

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca  

Rady Powiatu Otwockiego 

 

 
INTERPELACJA 

do Starosty Otwockiego  w sprawie publikacji w BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku  

informacji publicznych i dostępności do treści archiwalnych 

 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

Strony BIP Powiatu Otwockiego zawierają bardzo dużo informacji, które mogą być pożądane 

przez obywateli. Przez kolejne lata i kadencje treści są uzupełniane i zachowane są również 

akty i informacje archiwalne.  

 

Przykładem wzorcowym jest gromadzenie uchwał rady powiatu i rejestry pozwalające 

szybko odnaleźć  poszukiwane akty. To samo dotyczy uchwał zarządu, rejestru tych uchwał, 

uchwał i rejestru zarządzeń starosty. 

 

Taki system gromadzenia i upublicznienia informacji dobrze świadczy o osobach 

odpowiedzialnych, w tym o każdorazowym Staroście. 

W poprzednich latach przyczynkiem do  publikacji w BIP informacji były indywidualne  wnioski 

obywateli. W celu usprawnienia pracy starostwa często wzbogacano publikację w BIP o 

dokumenty, o które wnioskowano indywidualnie, a po publikacji w BIP  nie musiały być już 

udostępniane indywidualnie, bo były dostępne 24 godziny na dobę w BIP. 

Publikacja wielu aktów w BIP zamyka usta tym, którzy mogą zarzucać, że władza samorządowa 

coś utajnia. Jawność i przejrzystość działania organów samorządowych i administracji 

publicznej buduje  zaufanie i wspólnotę, swoistą jedność, której nam tak bardzo teraz brakuje. 

 

Swego czasu w BIP były publikowane decyzje ZRiD Starosty z załącznikami. 

Nie było covidu, a była możliwość zdalnego zapoznania się z treścią decyzji, która z reguły 

dotyczy bardzo dużej liczby stron.  

Owszem trzeba było poświęcić trochę czasu na zeskanowanie akt, ale potem nie trzeba było 

poświęcać znacznie większej ilości czasu na indywidualne udostępnianie akt stronom. 
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Jaką mądrością Wydziału ds. Ochrony Środowiska było upublicznienie w BIP materiałów 

dotyczących projektów UPUL przed kilkoma laty.  

Jaką mądrością (publikacja poza BIP) jest  geoportal otwocki - służb GEO Starostwa, który 

zawiera informacje potrzebne obywatelom i dostępne bez angażowania  urzędnika. 

 

Obecnie w BIP jest wiele materiałów, także  archiwalnych, ładnie zachowanych jak chociażby 

ogłoszenia dotyczące nieruchomości  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, aż do roku 

2014. Podobne, pozytywne opinie można wyrazić o dokumentach publikowanych przez inne 

komórki Starostwa. 

 

Jednak jest tez pewien niedosyt. 

Brakuje publikacji w BIP protokołów zarządu. Oczywiście nie ma obowiązku, ale jest potrzeba 

mądrości. Bardzo zubożone są ogłoszenia i obwieszczenia archiwalne, tylko do października 

2021 roku. Byłoby wskazane publikowanie w BIP decyzji ZRID z załącznikami mapowymi,  które 

to decyzje mają dużą liczbę stron postępowania. 

 

Wnioski. 

1) Proszę uzupełnienie publikacji w BIP o archiwalne ogłoszenia i obwieszczenia. 

2) Proszę o wprowadzenie zasady publikacji w BIP decyzji ZRID Starosty  Otwockiego z 

załącznikami mapowymi. 

3) Proszę o wprowadzenie zasady publikacji w BIP protokołów zarządu, ew. bez 

załączników. 

4) Proszę o wprowadzenie zasady publikacji w BIP treści umów, porozumień, które 

odnoszą się do interesu obywateli, jak np. porozumienia o przekazaniu zarządzania 

drogami powiatowymi, porozumienia z nadleśnictwami dotyczące administrowania 

lasami prywatnymi, inne porozumienia przekazujące obowiązku starosty, organów na 

rzecz innych podmiotów. 

 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

 

 


