WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW
Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

Podstawa prawna prowadzenia
rejestru/ewidencji/archiwum
art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sposób i zasady udostępniania danych

1

Ewidencja gminnego zasobu
nieruchomości

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

2

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

art. 47a ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne

3

Ewidencja dróg gminnych

art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych

4

Rejestr planów miejscowych

art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

5

Rejestr wniosków o sporządzenie lub
zmianę planów miejscowych

art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

6

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy

art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

7

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

art. 57 ust. 2 ustawy o planowaniu
przestrzennym

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów
Ewidencja jawna, do wglądu na miejscu po
wcześniejszym umówieniu się

Komórka organizacyjna i
numer telefonu do kontaktu
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 41
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 41
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 44
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 45
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 45
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 45
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon 94 346 95 45

8

Publicznie dostępny wykaz danych o
dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie

art. 22 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko

9

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

10

Ewidencja przydomowych oczyszczalni
ścieków

art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

11

Ewidencja umów zawartych na
odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

12

Ewidencja wydanych i cofniętych
zezwoleń na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości

art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

13

Zgodnie z art. 23 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko
Wykaz dostępny jest tutaj
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
Ewidencja dostępna jest tutaj
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko

Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39
94 346 95 40
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39
Referat Budownictwa,
Nieruchomości i Ochrony
Środowiska
telefon - 94 346 95 39

14

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

15

Rejestr aktów wewnętrznych kierownika
Urzędu

16

Rejestr instytucji kultury

§ 38 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. 2011 r., Nr 14, poz. 67
ze zm.) - zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz
akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki
§ 38 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011r., Nr 14, poz.67
ze zm.) - zał. Nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz
akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Rejestr dostępny jest tutaj

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 18

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 18

art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru
instytucji kultury
Rejestr dostępny jest tutaj

Sekretarz
telefon - 94 346 95 14

17

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej

§ 28 ust. 3 Statutu Gminy Sianów

18

Zbiór aktów prawa miejscowego

Art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych

19

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie
gminnym

20

Rejestr petycji

art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach.
Prowadzenie rejestru związane jest z
obowiązkiem upubliczniania na stronie
internetowej informacji o rozpatrywanych
petycjach
art. 149 § 1 kodeksu pracy

21

Ewidencja czasu pracy

22

Rejestr wyjść służbowych

§ 24 ust. 5 Regulaminu Pracy Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie

23

Rejestr wyjść prywatnych

§ 24 ust. 6 Regulaminu Pracy Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie

24

Rejestr wydanych delegacji służbowych

§ 31 ust. 2 Regulaminu Pracy Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Rejestr dostępny jest tutaj
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych
Rejestr dostępny jest tutaj
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Interpelacje i zapytania radnych dostępne
są tutaj
art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach

Biuro Rady Miejskiej
telefon - 94 346 95 25

Biuro Rady Miejskiej
telefon - 94 346 95 25

Biuro Rady Miejskiej
telefon - 94 346 95 25

Biuro Rady Miejskiej
telefon - 94 346 95 25

Rejestr dostępny jest tutaj
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi
telefon - 94 346 95 28
Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi
telefon - 94 346 95 28
Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi
telefon - 94 346 95 28

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi
telefon - 94 346 95 28

25

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

26

Archiwalna ewidencja przedsiębiorców
osób fizycznych, którzy zaprzestali
wykonywanie działalności gospodarczej
przed dniem 1 lipca 2011 r.

27

Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Rejestr skarg i wniosków

Prowadzony na potrzeby własne referatu

29

Rejestr przesyłek wpływających i
wychodzących

30

Ewidencja dokumentacji
przechowywanej w archiwum
zakładowym

§ 40 ust. 3 i § 61 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
rozdział 5 Instrukcji archiwalnej,
stanowiącej załącznik nr 6 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych

28

§ 8 ust. 1 Zarządzenia Wewnętrznego Nr
47/2021 w sprawie procedury udzielania
upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie
art. 66 ustawy o zmianie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw

art. 254 ustawy Kodeks Postępowania
Administracyjnego

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. kadrowych
i obsługi
telefon - 94 346 95 28

Na wniosek:
a) decyzje o wpisie udostępniane są na
wniosek w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
b) zaświadczenia wydawane są w trybie
art. 217-220 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej
Wykaz dostępny jest tutaj
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 10

Na pisemny wniosek na podstawie § 31
Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik
nr 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 19

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 10
Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 19
Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 19

31

Rejestr wydanych licencji na
wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką na terenie gminy

32

Rejestr pieczęci urzędowych

33

Rejestr sprzętu komputerowego

34

Ewidencja oprogramowania

35

Rejestr mieszkańców

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych
§ 46 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości,
§ 22 pkt 2 lit. i Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w
Sianowie
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości
§ 22 pkt 2 lit. i Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w
Sianowie
art. 6a ust. 1 ustawy o ewidencji ludności

36

Rejestr wyborców

art. 18 § 11 ustawy Kodeks wyborczy

37

Rejestry aktów stanu cywilnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o
aktach stanu cywilnego

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 10

Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli
Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli

Referat Organizacyjny
Telefon - 94 346 95 19
Referat Organizacyjny
Telefon - 94 346 95 20

Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli

Referat Organizacyjny
Telefon - 94 346 95 20

Rejestr mieszkańców jest udostępniany na
pisemny wniosek osoby zainteresowanej
Rejestr wyborców jest udostępniany na
pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie
W trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego:
- z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy
zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o
dokonanych w aktach wpisach lub ich
braku.
- odpisy i zaświadczenia wydaje się na
wniosek sądu lub innego organu
państwowego, osoby, której stan cywilny

Urząd Stanu Cywilnego
telefon - 94 346 95 24
Urząd Stanu Cywilnego
telefon - 94 346 95 24
Urząd Stanu Cywilnego
telefon - 94 346 95 36

38

Ewidencja innych obiektów
prowadzących usługi hotelarskie oraz pól
biwakowych

art. 38 ust. 3 ustawy o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w
których są świadczone usługi hotelarskie

39

Gminna Ewidencja Zabytków

40

Rejestr wypadków przy pracy

41

Rejestr obejmujący przypadki
stwierdzonych chorób zawodowych i
podejrzeń o takie choroby
Rejestr osób objętych rejestracją na
potrzeby prowadzenia kwalifikacji
wojskowej

42

art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
art. 234 § 3 Kodeksu pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1
lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy
art. 235 § 4 Kodeksu pracy

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej,

został w akcie stwierdzony, jej wstępnego,
zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub
przedstawiciela ustawowego. Odpisy i
zaświadczenia mogą być również
wydawane na wniosek osób innych niż
w/w, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
oraz na wniosek organizacji społecznej,
jeżeli jest to uzasadnione celami
statutowymi takiej organizacji i gdy
przemawia za tym interes społeczny.
Ewidencja prowadzona jest w formie
kartoteki składającej się z kart
ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla
każdego obiektu.
Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne
obiektów mogą być udostępniane do
wglądu w obecności osoby uprawnionej do
prowadzenia ewidencji.
Ewidencja dostępna jest tutaj
Ewidencja jest jawna i udostępniana w
godzinach otwarcia Urzędu
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. promocji
telefon - 94 346 95 26

Referat Rozwoju
telefon - 94 346 95 13
Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 25

Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 25
Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10

43

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji
wojskowej

44

Plan świadczeń rzeczowych

45

Plan świadczeń osobistych
przewidzianych do wykonania w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

46

Zestawienie etatowych i doraźnych
świadczeń rzeczowych przewidzianych
do realizacji na terenie Gminy Sianów

47

Ewidencja osób należących do formacji
obrony cywilnej

48

Ewidencja kurierów (dot. tzw. akcji
kurierskiej)

49

Ewidencja osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17
listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób
na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz
założenia ewidencji wojskowej
§ 9 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23
listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej
§ 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie
pokoju
§ 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie
pokoju
§ 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie
pokoju
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 29 i 32 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10

W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli

Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10
Stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych
telefon - 94 318 51 10
Inspektor ochrony danych
telefon - 94 346 95 20

sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
Art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

50

Rejestr czynności przetwarzania

51

Rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania

Art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

52

Rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych
osobowych

Art. 33 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

Prowadzone rejestry czynności
przetwarzania danych osobowych oraz
rejestry kategorii czynności przetwarzania
nie stanowią informacji publicznej, lecz
stanowią dokument o charakterze
wewnętrznym – organizacyjnym i
porządkowym. Nie podlegają
udostępnieniu w trybie dostępu do
informacji publicznej (WSA w Łodzi w
wyroku z 12.02.2019 r. (II SAB/Łd 181/18,
Legalis)
Prowadzone rejestry czynności
przetwarzania danych osobowych oraz
rejestry kategorii czynności przetwarzania
nie stanowią informacji publicznej, lecz
stanowią dokument o charakterze
wewnętrznym – organizacyjnym i
porządkowym. Nie podlegają
udostępnieniu w trybie dostępu do
informacji publicznej (WSA w Łodzi w
wyroku z 12.02.2019 r. (II SAB/Łd 181/18,
Legalis)
Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli

Inspektor ochrony danych
telefon - 94 346 95 20

Inspektor ochrony danych
telefon - 94 346 95 20

Inspektor ochrony danych
telefon - 94 346 95 20

53

Ewidencja podmiotów przetwarzających
na podstawie umowy powierzenia

Art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
art. 7a Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019
poz. 1170) oraz § 2, § 3, § 4, § 5, § 6
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22.04.2004 r. w sprawie ewidencji
podatkowej nieruchomości
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
zaświadczeń wydawanych przez organy
podatkowe
art. 9 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od
towarów i usług
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji

Rejestr udostępniany dla organów
uprawnionych do kontroli

Inspektor ochrony danych
telefon - 94 346 95 20

54

Ewidencja nieruchomości na potrzeby
wymiaru i poboru podatków

Ewidencja chroniona ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 15,
94 346 95 31

55

Rejestr zaświadczeń

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,
Rejestr chroniony tajemnicą skarbową
Ewidencja udostępniania dla organów
uprawnionych do kontroli
Ewidencja udostępniania dla organów
uprawnionych do kontroli
Ewidencja chroniona ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 15

56

Ewidencja środków trwałych

57

Ewidencja zakupu i sprzedaży

58

Ewidencja tytułów wykonawczych

59

Ewidencja upomnień

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji

Ewidencja chroniona ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

60

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów Nr 2/07 z dnia 16 stycznia 2007 r. w
sprawie zatwierdzenia instrukcji obiegu i

Ewidencja wewnętrzna w księgach druków
ścisłego zarachowania. Ewidencja
udostępniania dla organów uprawnionych
do kontroli

Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 16
Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 16
Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 32;
94 346 95 31; 94 346 95 11;
94 346 95 37
Referat Budżetu i Finansów
Telefon - 94 346 95 32;
94 346 95 31; 94 346 95 11;
94 346 95 37
Referat Budżetu i Finansów
Telefon – 94 346 95 32;
94 346 95 30

61

Rejestr przypisów i odpisów

62

Wykaz ulg w postaci umorzeń, rozłożeń
spłaty na raty bądź odroczenia terminu
spłaty

63

Rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej

64

Rejestr upoważnień do kontroli

65

Rejestr zamówień publicznych

66

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy i
Miasta w Sianowie
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25
października 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont dla
organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego; Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Nr
2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zasad rachunkowości w
Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25
października 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont dla
organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego; Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Nr
2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zasad rachunkowości w
Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie
§ 10 ust. 4 pkt 1 Statutu Gminy Sianów

§ 22 pkt 4 lit. a Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w
Sianowie
§ 31 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
Art. 27 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

Rejestr niejawny, chroniony tajemnicą
skarbową

Referat Budżetu i Finansów
Telefon – 94 346 95 15;
94 346 95 31; 94 346 95 32

Ograniczenie jawności; art. 37 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych

Referat Budżetu i Finansów
Telefon – 94 346 95 15;
94 346 95 31; 94 346 95 32

Wykaz dostępny jest tutaj
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
W trybie i na zasadach określonych ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Rejestr jest jawny i dostępny tutaj

Rejestr jest jawny i dostępny tutaj

Sekretarz
Telefon - 94 346 95 14
Referat Organizacyjny
telefon - 94 346 95 28
Stanowisko ds. zamówień
publicznych
telefon - 94 346 95 43
Zespół Administracyjnej Obsługi
Oświaty w Sianowie
Telefon 94 34 89 942

