
Smykow 91, 26-212 Smykow 

Urzqd Gminy w Smykowie Teu/ax. 4i 37391 si 
e-mail: sekretanat@smykow.pl 

Smykow, dnia 15 wrzesnia 2016 r. 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na petycj? dotycz^c^ uporz^dkowania spraw zwi^zanych z poczt^ 
elektroniczn^ oraz wniosek o udost^pnienie informacji publicznej w sprawie: 

1) dysponowania przez Urz^d Gminy calosciow^ Polityk^ Bezpieczenstwa 
Infonnacji, wymagan^ w §20 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych 
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych 
(Dz.U. 2012 poz. 526) 

2) terminu przeprowadzenia ostatniego audytu wewn^trznego z zakresu 
bezpieczenstwa informacji, 

3) opisu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa systemow 
teleinformatycznych - w zwi^zku z dbalosci^ o aktualizacj? oprogramowania i 
zapewnienia bezpieczenstwa plikow systemowych, stosownie do w/w 
Rozporz^dzenia, 

4) stosowania mechanizmow kryptograficznych - stosownie do wymogow prawa, 

5) okreslenia stanu faktycznego, na dzieh zlozenia przedmiotowego wniosku, 
zwi^zanego 
z funkcjonuj^cym oprogramowaniem wykorzystywanym do biez^cej pracy 
Urzedu: 

- ilosci systemow operacyjnych typu Windows XP - funkcjonuj^cych i 
wykorzystywanych w Urz^dzie, 

- ilosci fizycznych platform serwerowych Windows 2003, 

- ilosci wszystkich systemow operacyjnych wykorzystywanych do biez^cej pracy 
Urzedu Gminy - na dzieh zlozenia przedmiotowego wniosku. 

6) wartosci procentowej oprogramowania uzytkowanego na potrzeby wykonywania 
zadah publicznych, ktore moze nie posiadac waznej licencji uzytkowania na 
dzieh zlozenia przedmiotowego wniosku 

z dnia 1 wrzesnia br. nadeslane drog^ elektroniczn^ na adres Urzedu Gminy Smykow 
sekretariat@smvkow.pl 



Urzqd Gminy w Smykowie 
Smykow 91, 26-212 Smykow 

TeUfax. 41 3739181 
e-mail: sekretariat@smykow.pl 

wskazuje, ze w zwi^zku z petycj^ w ktorej wniosl Pan o „ optymalizacj? obszaru 
zwi^zanego z funkcjonowaniem uslug poczty elektronicznej i Oficjalnych stron 
WWW", Gmina Smykow maj^c swiadomosc tego, ze uslugi elektroniczne winny bye 
swiadczone na jak najwyzszym poziomie uwzgl^dniaj^cym wtasciwe zabezpieczenie 
poczty elektronicznej oraz oficjalnych stron WWW Gminy, zamierza w najblizszym 
czasie przygotowac post^powanie w celu wylonienia odpowiedniego podmiotu, ktory 
b^dzie zajmowal si? wyzej wskazana materi^. St^d, uwzgl^dniaj^c obliguj^ce Gmin? 
regulacje prawne, w szczegolnosci przywolan^ przez Pana zasad? wydatkowania 
srodkow publicznych nie jestesmy w stanie uwzgl^dnic Pana wniosku o zmian? zapisow 
umowy. 

Jak zostalo wyzej wskazane - w celu wylonienia odpowiedniego podmiotu zostanie 
ogloszone i przeprowadzone post?powanie, o ktorym informacja zostanie zamieszczona 
na BIP Gminy Smykow, st^d ewentualn^ ofert? dotycz^c^ obslugi poczty elektronicznej 
prosz? skladac po pojawieniu si? wlasciwej infomiacji na Biuletynie. 

Kolejno, w celu rozpoznania Pana wnioskow o udost?pnienie informacji 
publicznej wskazanych w niniejszym pismie w pkt. od 1 do 6 na podstawie art. 13 ust. 
2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2001 
Nr 112 poz. 1198), informuj?, ze w zwi^zku z koniecznosci^ przygotowania znacznej 
ilosci informacji, odpowiedz na wyzej wskazane pytania, na podstawie art. 35 § 3 k.p.a. 
zostanie przekazana Wnioskodawcy w terminie do 2 miesi?cy. Czas rozpoznania 
sprawy zostal przedluzony w zwi^zku z koniecznosci^ przygotowania zbiorczej 
informacji w przedmiocie obszarow zwi^zanych z informatyzacj^, wymagaj^cych 
inwentaryzacji oprogramowania oraz dokonania analizy prawnej w zakresie mozliwosci 
udost?pnienia tych informacji. 

Z uwagi na czas trwania przygotowania odpowiedzi na wniosek, przedluzenie 
terminu na udzielenie informacji publicznej jest niezb?dne. 

Reasumuj^c: w przypadku zebrania wszelkich informacji, o ktorych 
udost?pnienie Pan wnosil, po raz kolejny wskazujemy, iz zostan^ one Panu 
udost?pnione w terminie wyzej wskazanym. 

mgr RadoJ^v Orzelski 
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