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Zawiadomienie 
o sposobie zal:atwienia petycj i 

Zgodnie z art. 13 ust.l ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 0 petycjach (Dz.U. poz. 1195) 
w zwi<j.zku z petycj<l w sprawie umieszczenia na stronie ini~metowej wniosku dotycz<j.cego 

wdrozenia 1 funkcjonowania Systemu Zarz<ldzania Bezpieczenstwern Informacji 
zawiadamianl, ze petycja zostala zalatwiona w nastypuj,!-cy SfJos6b: 

1) petycja, zgodnie z Rozporz<ldzeniem Prezesa Rady Mil:>tr6w zdnia18 stycznia2011roku 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowy.:h wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw(')w zak~21-:1owych ( Dz.U. Nr 14 poz.67) 

zostala zarejestrowana pod znakiem sprawy 0.152.1.2017, 

2)wniosck-petycja w calosci zostala 0publikowana na oficjalnej stronie intemetowej gmmy 
Sochocin : www.sochocin.pl w zakladce "petycje". 

U zasadnienie 

W dniu 10 lutego 2017 roku do TJrzydu Gminy Sochoci11 'wplynylo pismo zlo:l,one przez 

Pana Adama Szulca- Prezesa Zarz<ldu Szulc Efekt sp. Z 0.0., w kt6rym zawarte byly 2 

wnioski: 

http:www.sochocin.pl
http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.pl


Wniosek I -dotycz,!cy udzielenia informacji publicznej \, zakresie Systemu Zarz,!dzania 

Bezpieczenstwem Informacji w rozumieniu dyspozycji § 20 ust.l Rozporzqdzenia Rady 

Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, 

minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych i v.rymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych 

( Dz.U.2012.526) 

Wniosek II - petycja w sprawie umieszczenia na stronie internetowej niniejszego wniosku. 

Na wniosek I udzielono odpowiedzi w trybie ustawy 0 d03typie do informacji publicznej. 

Wniosek II - petycja - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy zd:lial1 lipca 2014 r. 0 petycjach 

( Dz.U. poz. 1195) zostala opublikowana w calosci na stronie WVvw.sochocin.pl w zakladce 

"petycje". 

Zal'!czniki: 

1) udzielona odpowiedz na wniosek I. 

6JTA 

http:WVvw.sochocin.pl
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Odpowiadajl1c na wniosek I przeslany w dniu 10 lutego 2017 roku uprzejmie informujy, ze 
Urz'ld Gminy Sochocin nie ustanowil nie eksploatuje Systemu Zarz'ldzania 
Bezpieczenstwem Informacji w rozumieniu dyspozycji §20 ust.1 Rozporz'ldzenia Rady 
Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, 
minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagail dla sys~em6w te1einfonnatycznych 
( Dz.U.2012.526). 
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