
 

Stanowisko nr 4/2020 

Rady Miejskiej w Łomiankach  

z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie publikacji Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm. -  dalej: udip) każdemu przysługuje prawo dostępu do 

informacji publicznej, a zarazem w  celu zwiększenia jawności życia publicznego i transparentności działań 

władzy publicznej, Rada Miejska w Łomiankach przyjmuje stanowisko: 

1. Zakres informacji publicznych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Łomianki 

powinien zostać zwiększony. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, w BIP powinien być publikowany 

rejestr umów Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

2. Rejestr umów powinien zawierać informacje dotyczące daty zawarcia umowy; dane identyfikujące 

kontrahenta tj. jego nazwę wraz z numerem NIP, lub imię i nazwisko kontrahenta umowy; 

przedmiot umowy; datę początkową i końcową okresu realizacji umowy; całkowitą wartość 

przedmiotu umowy; tryb jej zawarcia; wskazanie, czy przedmiot umowy jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej. 

3. Wszystkie informacje publiczne wymienione powyżej powinny być przygotowywane w wersji 

elektronicznej, tj. w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu, o ile 

istnieją takie dokumenty elektroniczne. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwraca się uwagę, że 

pliki graficzne zawierające skany dokumentów papierowych nie są formą dokumentu 

elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.   

Prawo do informacji publicznej zostało zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo 

do informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych  

w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Obejmuje ono między innymi dostęp do informacji 

publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na wniosek obywatela. 

Informacją publiczną będzie każda informacja wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych lub 

innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy 

publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 



 

Istnieją informacje publiczne, o które obywatele wnioskują wielokrotnie, a których brak w BIP nakłada 

obowiązek rozpatrywania każdego wniosku indywidualnie. Ułatwienia w dostępie do informacji publicznej 

leżą w interesie obywateli, a także w interesie urzędników, w sytuacji gdy zmniejszają liczbę spraw, które 

muszą być rozpatrywane indywidualnie.  

Organy władzy centralnej zwracają uwagę na potrzebę stworzenia ogólnodostępnego, na bieżąco 

aktualizowanego rejestru umów, publikowanego w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.  

W przygotowaniu jest bowiem nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, której art. 9 pkt 4. 

przewiduje nałożenie takiego obowiązku1. Dzięki temu zainteresowany będzie mógł swobodnie realizować 

swoje konstytucyjne prawo. Wziąwszy pod uwagę tendencję do regulowania przez organy centralne kwestii 

swobody dostępu do informacji publicznej, Rada Miejska Łomianek podkreśla zapotrzebowanie na 

publikację rejestru umów w BIP. 

Zasady jawności życia publicznego i transparentności działań władzy publicznej, które leżą u podstaw 

obywatelskiego prawa do informacji publicznej, realizowanego w trybie przepisów ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, mają sprzyjać sprawowaniu społecznej kontroli przez wszystkich obywateli. 

Przejawem tej kontroli jest wgląd w rejestr umów zawieranych przez UMiG w Łomiankach.  
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