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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Urząd gminy Strzeleczki 

   

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności 

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Strzeleczki z wymogami dostępności cyfrowej, a także 

dobrymi praktykami i zaleceniami dot. tworzenia treści. Raport jest podzielony na trzy części – zalecenia dot. 

ogółu zasad tworzenia treści, zalecenia dot. jej redagowania oraz lista treści niedostępnych.  

CZĘŚĆ I – ZASADY TWORZENIA TREŚCI  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 17* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 6* 

Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób niejednolity. Duża 

część tekstów jest dostępna, spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków 

stylistycznych. Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie 

środków stylistycznych, puste strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy 

brak właściwego formatowania.  

Szczegółowe zestawienie znalezionych zastrzeżeń wraz z omówieniem i zaleceniami zawiera załącznik 1.  

*Niektóre pozycje zawierają wiele przykładów błędów. W niektórych przypadkach są to błędy powielane na 

całym biuletynie, dlatego wskazano jedynie przykłady występowania. 

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI*  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: matura*  

Maksymalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe*  

Zgodnie z danymi Eurostat za 2017 rok większość osób w Polsce posiada wykształcenie min.  

ponadpodstawowe (92% mężczyzn i 92,2% kobiet). Wykształcenie wyższe posiada 24,5% mężczyzn oraz 35,3% 

kobiet. Osoby o wykształceniu podstawowym lub niższym (w tym również bez wykształcenia) stanowią ok 8% 

naszego społeczeństwa.  

Zrozumiałe jest, że język używany na stronie przedmiotowej BIP w pewnych przypadkach (jak np. akty 

prawne) nie powinien być kolokwialny. Jest jednak wiele informacji, które należy publikować, możliwych do 

przedstawienia językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Istotnym jest używanie słów powszechnie znanych 

oraz definiowanie pojęć nowych (oraz tych, które mogą być nowe dla odwiedzającego). Spróbujmy sobie 

wyobrazić odwiedziny przedmiotowej strony BIP bez wiedzy urzędowej – niech to będą pierwsze odwiedziny 



BIP w ogóle. Mamy instrukcję jak przeglądać BIP, która wyjaśnia czym on jest i do czego służy – brakuje jednak 

tego w innych miejscach.  

* - Badanie przeprowadzone wg wzoru R. Gunninga na tzw. „mglistość języka”. Badanie przeprowadzone na 

wybranych treściach w taki sposób, aby uzyskać rozpiętość wyniku.  

  

CZĘŚĆ III – TREŚCI NIEDOSTĘPNE  

  Niniejszy audyt wykazał nieprawidłowości wskazane w załączniku numer 1. Treści oznaczone jako 

zastrzeżenia krytyczne należy traktować jako treści niedostępne. W przypadku niedostosowania ich do 

wymogów dostępności należy je umieścić w deklaracji dostępności jako treści niedostępne z podaniem 

przyczyny nie zachowania na nich zasad dostępności. 

 Audyt wykazał dodatkowo: 

Nieprawidłowość Objaśnienie Zalecenia 

Skany dokumentów Audyt wykazał bardzo wiele 

dokumentów umieszczonych w 

postaci skanu. Raport w zał. 1 

zawiera przykłady takich 

nieprawidłowości. 

Umieścić pliki w postaci 

edytowalnej 

Nieprawidłowości w umieszczaniu 

informacji zgodnie z Ustawą o 

dostępie do informacji publicznej 

Niniejszy audyt dotyczy wyłącznie 

treści umieszczonych na BIP. Nie 

sposób jednak nie zauważyć 

pewnych błędów we 

wprowadzanej informacji 

publicznej. Jako przykład wskazuję 

Rejestry, ewidencje i archiwa, 

które nie zostały w żaden sposób 

skatalogowane. 

Szkolenie z zakresu informacji 

publicznej dla redaktorów 

Biuletynu oraz osób 

przygotowujących informacje 

publiczną 

Wiele informacji na jednej stronie Wielokrotnie na podstronach 

znajdują się załączone pliki, które 

nie posiadają swoich metryk. Ze 

względu na skalę zjawiska łatwiej 

będzie dodać metryki do plików 

niż rozdzielać informacje. 

Dodać metryki do plików w 

module Akty Normatywne 

Informacje dostępne publicznie 

po przekroczeniu daty publikacji 

wynikającej z przepisów 

archiwizacyjnych. 

Niniejszy audyt nie dotyczy tego 

zagadnienia, jednak nie sposób 

zauważyć pewnych błędów w 

zakresie czasu publikacji 

informacji. 

Audyt pod kątem archiwizacji i 

ochrony danych. 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony 
Wynik 
ogólny Objaśnienie Zalecenia 

Link budżet w podkategorii "Budżet" 

Do poprawy 
Ta sama nazwa listy i 

linku 

Usunąć 
podpozycję menu 
lub zmienić nazwy hiperłącza do informacji o jednostkach 

http://bip.strzeleczki.pl/244/1052/urzad-stanu-cywilnego-dokumenty-do-pobrania.html Krytyczne Samozapętlający się link 

Usunąć link lub 
zmienić docelową 
lokalizację 

ochrona danych USC 

Do poprawy 

Każdy link prowadzący do 
zewnętrznego serwisu 

powinien być opisany tak, 
aby każdy wiedział o tym, 
że będzie przeniesiony do 

innego serwisu. 
Dodatkowo, zgodnie z 

rozporządzeniem ws. BIP 
na BIP nie mogą 

znajdować się żadne 
reklamy. Umieszczenie 
linku do własnej strony 
WWW (promocyjnej) 

może zostać uznane za 
reklamę.  

Przenieść treści na 
BIP, w 

ostateczności 
dodać opisy do 

linków, bądź 
zmienić etykiety. 

Wybory do sejmu i senatu 

Wybory Ławników do sądów powszechnych 2016-2019 

Pozostałe informacje o wyborach 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Przetargi roboty budowalne 

Przetargi i usługi 

Przetargi dostawy 

http://strzeleczki.pl/1227/remonty-nawierzchni-drog-na-terenie-gminy-strzeleczki.html 

http://strzeleczki.pl/1220/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-komornikach-i-lowkowicach-etap-
ii.html 

http://strzeleczki.pl/1183/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-gminy-strzeleczki-oraz-
budowa-stacji-zlewczej-sciekow-w-lowkowicach.html 

http://strzeleczki.pl/1135/dostawy-oleju-opalowego-dla-obiektow-gminy-strzeleczki-i-jej-
jednostek-organizacyjnych-w-roku-2017.html 

Ogłoszenia o naborze aqua silesia oraz GOPS 

http://bip.strzeleczki.pl/50/128/pozytek-publiczny.html 

http://strzeleczki.pl/1074/program-wspolpracy-gminy-strzeleczki-z-organizacjami-
pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-
rok-2017.html 



http://strzeleczki.pl/1229/informacja-o-zamieszczeniu-do-publicznego-wgladu-oferty-realizacji-
zadania-publicznego.html 

http://strzeleczki.pl/1150/zglaszanie-czlonkow-komisji-konkursowej-dokonujacej-oceny-
zlozonych-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2017-r.html 

http://strzeleczki.pl/1137/wojt-gminy-strzeleczki-oglasza-otwarte-konkursy-ofert-za-realizacje-
zadan-publicznych-w-gminie-strzeleczki-dla-organizacji-pozytku-publicznego-na-2017-rok.html 

http://strzeleczki.pl/45/124/przynaleznosc-do-zwiazkow-i-stowarzyszen.html 

Informacje o naborach do szkół w latach 2015-2016 i 2016-2017 

http://strzeleczki.pl/445/271/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html 

http://strzeleczki.pl/442/252/karta-duzej-rodziny.html 

http://strzeleczki.pl/404/231/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-nabor.html 

http://strzeleczki.pl/1723/989/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2017.html 

http://bip.strzeleczki.pl/127/279/podatki-i-oplaty-lokalne-w-roku-2019.html 

http://strzeleczki.pl/459/264/rejestr-instytucji-kultury.html 

http://strzeleczki.pl/56/265/rejestr-aktow-prawa-miejscowego.html 

http://strzeleczki.pl/362/221/projekty-uchwal.html 

http://strzeleczki.pl/1295/858/uchwaly-v-sesji-rady-gminy-strzeleczki-z-dnia-30-grudnia-
2014r.html 

http://strzeleczki.pl/1742/993/ochrona-danych-osobowych.html 

http://strzeleczki.pl/877/837/rejestr-instytucji-kultury.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17919/wyniki-wyborow-do-rady-gminy-
strzeleczki.pdf 

Krytyczne 

Każdy dokument musi być 
przygotowany jako 

dostępny, co oznacza 
konieczność poprawnego 
odczytania go za pomocą 

technologii 
wspomagających. Wynika 
z tego konieczność, aby 

każdy dokument był 
zamieszczony w formie 

Dodać dokumenty 
w postaci 

alternatywnej 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17537/zarzadzenie-nr-459-18-z-16082018-r-w-spr-
wyznaczenia_miejsc_plakaty_wyborcze-i-obwieszczenia.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19680/zarzadzenie_nr_66_19-z-12082019-r-w-spr-
wyznaczenia-miejsc-przeznaczonych-na-bezplatne-umieszczanie-urzedowych-obwieszczen-
wyborczych-i-plakatow-komitetow-wyborczych.pdf 

Informacje i zarządzenia dot. wyborów 



http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19762/informacja-przewodniczacego-rady-gminy-
kandydaci.pdf 

tekstowej (tj. aby dało się 
zaznaczyć tekst, który 
zawiera). Skany nie 

spełniają takich zasad. 
http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21485/zarzadzenie-w-sprawie-powolania-
gminnego-bira-spisowego-w-strzeleczkach.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21685/ogloszenie-uzupelnienie-ogloszenia-z-dn-7-
lipca-o-przystapieniu-do-zmiany-planu-wsi-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21614/ogloszenie-o-przystapieniu-do-zmiany-
planu-wsi-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17951/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-
wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-
zagospodarowania-przestrzennego-gminy-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21843/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-
w-sprwydania-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-budowy-sieci-gazowej-
sredniego-cisnienia-miejscowosc-dobra-lowkowice.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21074/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-
wydaniu-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-dla-inwestycji-budowa-strzelnicy-z-
obiektami-towarzyszacymi-w-miejscowosci-dziedzice.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20770/obwieszczenie-o-zakonczeniu-
postepowania-dowodowego-w-spr-dec-celu-publdla-budowy-strzelnicy.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19413/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-
wydaniu-decyzji-nr-gk-iii67301472019-zmieniajacej-decyzje-nr-gk-iii673053102019-o-
warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-1313-na-2-zkm-5-w-miejscowosci-kujawy.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19264/obwieszczenie-w-sprawie-zak-
postepowania-dowodowego-dotzmiany-decyzji-dla-dzialki-1313na2_kujawy.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20165/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-
lokalizacji-inwestycji-celu-pub-dla-inwestycji-budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-
komunalnych-pszok-dla-gminy-strzeleczki.pdf 

Pozostałe obwieszczenia wójta 



http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21393/zapytanie-cenowe-unieszkodliwianie-
azbestu-z-terenu-gminy-strzeeczki-w-2020-r.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21409/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-
oferty.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21343/zaproszewnie-do-zlozenia-oferty_zm-planu-
miejscowego.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21230/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21192/zapytanie-cenowe-2.pdf 

Pozostałe zapytania cenowe i informacje o wyborze najorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22032/ii-ustny-przetarg-nieograniczony-na-
sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-nr-4-w-dobrej.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/271/206/przetargi-nieruchomosci.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/13227/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienia-
na-rok-2017.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/1436/poprawa-gospodarki-wodno-sciekowej-miejscowosci-moszna-
poprzez-budowe-wodociagu-do-zamku-w-mosznej-oraz-kanalizacji-sciekowej-miejscowosci-
moszna.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/15468/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/15387/08ogloszenie-o-zamowieniu-nr-634401-n-
2017.pdf 

Pozostałe ogłoszenia o zamowówieniu oraz informacje z otwarcia ofert oraz zwiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej ofer bądx unieważnieniu postępowania 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/15491/plan-zamowien.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20513/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-
publicznych-gminy-strzeleczki-w-2020r.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/114/131/urzad-gminy-strzeleczki-nabor.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20704/zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-
programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozytku-publicznego-na-2020-rok.pdf 



http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/16449/ogloszenie-wynikow-konkursu-w-zakresie-
ochrony-i-promocji-zdrowia-2018.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/16450/ogloszenie-wynikow-konkursu-w-zakresie-
upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-2018.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/15065/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-
ofert-na-dotacje-celowa-dla-spolki-wodnej-na-biezace-utrzymanie-wod-i-urzadzen-wodnych-dla-
spolek-wodnych-dzialajacych-na-terenie-gminy-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/14975/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-
dotacje-celowa-dla-spolki-wodnej-na-biezace-utrzymanie-wod-i-urzadzen-wodnych-dla-spolek-
wodnych-dzialajacych-na-terenie-gminy-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20496/ogloszenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-
naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-ze-srodkow-budzetu-gminy-strzeleczki-na-
realizacje-inwestycji-na-rzecz-poprawy-jakosci-powietrza.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20491/ogloszenie-o-publicznych-konsultacjach-
programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-
terenie-gminy-strzeleczki-w-roku-2020.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20045/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-
ofert.pdf 

Inne ogłoszenia Wójta 

http://bip.strzeleczki.pl/112/127/ogloszenia-bip.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21682/obwieszczenie-uzupelnienie-ogloszenia-z-
dn-7-lipca-o-przystapieniu-do-zmiany-planu-wsi-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21613/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-
sporzadzenia-zmiany-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-strzeleczki.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17954/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-
wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-
zagospodarowania-przestrzennego-gminy-strzeleczki-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-
srodowisko.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/16450/ogloszenie-wynikow-konkursu-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-2018.pdf
http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/16450/ogloszenie-wynikow-konkursu-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-2018.pdf


http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17423/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-
srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-reliazacje-przedsiewziecia-pn-rozbudowa-obory-
w-scigowie.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/17186/obwieszczenie-o-zakonczeniu-
postepowania-dowodowego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-
na-realizacje-przedsiewziecia-pn-rozbudowa-obory-w-scigowie.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20863/zarzadzenie-dot-rekrutacji.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/20869/komunikat.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18675/zarzadzenie-nr-460-18-z-23082018-r-w-spr-
informacji-o-przebiegu-wykon-budzetu-i-polrocze-2018.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/96/109/budzet.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2212/105/sprawozdania-finansowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22194/nr-84-20-z-dnia-30092020-r-w-sprawie-
wprowadzenia-planu-finansowego-rfil.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22193/nr-83-20-z-dnia-30092020-r-w-sprawie-
zmiany-budzetu-gminy-i-planow-finansowych-jednostek-organizacyjnych-na-rok-2020.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/2011/1016/kadencja-2018-2023.html 

http://bip.strzeleczki.pl/491/269/zarzadzenia-wojta-gminy-strzeleczki-2014-2018.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22069/protokol-nr-xxiv-sesja-27-sierpnia-2020-r.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/2119/1019/protokoly-z-sesji-2019-r.html 

Pozostałe protokoły z sesji 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21098/nr-xx-125-20-z-19032020-r-w-sprzmiany-
uchwaly-wieloletniej-prognozy-finansowej-z-zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21382/nr-xxi-131-20-z-28052020-r-w-spr-zmiany-
wpf-z-zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21606/nr-xxii-142-20-z-25062020-r-w-spr-zmiany-
uchwaly-wpf-z-zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/491/269/zarzadzenia-wojta-gminy-strzeleczki-2014-2018.html
http://bip.strzeleczki.pl/2119/1019/protokoly-z-sesji-2019-r.html


http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22067/nr-xxv-153-20-z-dnia-240920-w-sprawie-
zmiany-uchwaly-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19985/nr-xii-76-19-z-24092019-r-w-sprzmiany-wpf-
z-zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19765/nr-xi-65-19-z-29082019-r-w-sprzmiany-
wpf_z-zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19873/nr-ix-58-19-z-19062019-r-w-sprzmiany-
uchwaly-wpf.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18871/nr-vi-41-19-z-28032019-r-w-spr-zmiany-
wpf_z_zalacznikami.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18262/nr-ii-5-18-z-29112018r-w-sprawie-zmiany-
wpf.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18159/nr-i-1-18-z-22112018-r-w-spr-wyboru-
przewodniczacego-rg.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18160/nr-i-2-18-z-22112018-r-w-spr-wyboru-
wiceprzewodniczacego-rg.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18478/nr-1-18-z-17122018-r.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22079/nr-15-20-z-17092020-r.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/2084/1026/protokoly-komisji-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/21239/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-
komunalnymi-na-terenie-gminy-strzeleczki-za-rok-2019.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/18319/ogloszenie-o-publicznych-konsultacjach-
programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-o-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-
tereni-gminy-strzeleczki-w-roku-2019.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/722/761/wyniki-badania-wody.html 

http://bip.strzeleczki.pl/78/80/programy.html 

http://bip.strzeleczki.pl/117/79/decyzje-srodowiskowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22131/zawiadominie-o-wszczeciu-postepowania-w-
sprawie-wydania-decyzji-nakazujacej-usuniecie-odpadow-magazynowanych-w-kujawach-na-
terenie-wyrobiska-poeksploatacyjnego.pdf 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19985/nr-xii-76-19-z-24092019-r-w-sprzmiany-wpf-z-zalacznikami.pdf
http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/19985/nr-xii-76-19-z-24092019-r-w-sprzmiany-wpf-z-zalacznikami.pdf
http://bip.strzeleczki.pl/117/79/decyzje-srodowiskowe.html


http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22131/zawiadominie-o-wszczeciu-postepowania-w-
sprawie-wydania-decyzji-nakazujacej-usuniecie-odpadow-magazynowanych-w-kujawach-na-
terenie-wyrobiska-poeksploatacyjnego.pdf 

Pozostałe zawiadomienia dot. ochrony środowiska 

http://bip.strzeleczki.pl/download/attachment/22057/zarzadzenie-w-sprawie-powolania-
koordynatora-i-zespolu-ds-dostepnosci-w-gminie-strzeleczki.pdf 

Informacje o wyborach 

Do poprawy 

Każda informacja 
publiczna musi zawierać 

metrykę informacji z 
danymi określonymi w 

Ustawie. 

Rozdzielić 
informacje i dodać 

osobne metryki 

http://bip.strzeleczki.pl/116/133/przetargi-rok-20112012.html 

http://bip.strzeleczki.pl/271/206/przetargi-nieruchomosci.html 

http://bip.strzeleczki.pl/228/201/gminny-zespol-ekonomiczno-administracyjny-szkol-nabor.html 

http://bip.strzeleczki.pl/114/131/urzad-gminy-strzeleczki-nabor.html 

http://bip.strzeleczki.pl/50/128/pozytek-publiczny.html 

http://bip.strzeleczki.pl/112/127/ogloszenia-bip.html 

http://bip.strzeleczki.pl/111/126/obwieszczenia.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2550/1041/informacja-o-naborze-do-szkol-2020-2021.html 

http://bip.strzeleczki.pl/96/109/budzet.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2212/105/sprawozdania-finansowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/93/990/protokoly-komisji-rady-gminy.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2084/1026/protokoly-komisji-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html 

http://bip.strzeleczki.pl/78/80/programy.html 

http://bip.strzeleczki.pl/117/79/decyzje-srodowiskowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2255/1033/wybory-lawnikow-2020-2023.html 

Do poprawy 

Podkreślenia w treści są 
zarezerwowane dla linków 

(hiperłączy) i nie należy 
ich stosować w innym 

celu. 
Zmienić 

formatowanie 

http://bip.strzeleczki.pl/2814/960/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-w-sprawie-wydania-
decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-2992-z-km-7-w-miejscowosci-dobra-zabudowa-
systemow-fotowoltaicznych-o-mocy-do-25-mw-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca.html 



http://bip.strzeleczki.pl/2771/960/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-w-sprawie-wydania-
decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-2992-z-k-m-7-w-miejscowosci-dobra.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2798/961/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-
publicznego-budowa-sieci-gazowej-dobra.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1667/962/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-dotyczy-postepowania-
w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-3011-z-k-m-1-w-miejscowosci-
moszna.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1698/962/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-dotyczy-postepowania-
w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-30-na-10-z-km-1-w-
miejscowosci-moszna.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1682/962/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-dotyczy-postepowania-
w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-2261-z-k-m-2-w-miejscowosci-
pisarzowice.html 

http://bip.strzeleczki.pl/50/128/pozytek-publiczny.html 

http://bip.strzeleczki.pl/872/836/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2015.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1250/853/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2016.html 

http://bip.strzeleczki.pl/99/112/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-
napedowego.html 

http://bip.strzeleczki.pl/75/75/wielkopowierzchniowe-obiekty-handlowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2255/1033/wybory-lawnikow-2020-2023.html 

Do poprawy 

Każdy element 
stylistyczny taki jak listy 

należy wstawiać we 
właściwym miejscu 

narzędzia edycji strony. 
Dzięki temu w kodzie jest 
umieszczany znacznik, 

który będzie odczytywany 
przez technologie 
wspomagające. 

Wstawić listy w 
narzędziu edycji 

strony 

http://bip.strzeleczki.pl/1966/960/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-o-wylozeniu-do-
publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-
przestrzennego-gminy-strzeleczki-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2772/961/obwieszczenie-o-zakonczeniu-postepowania-dowodowego-dot-
decyzji-inwestycji-celu-publicznego-budowa-sieci-gazowej-dobra.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1667/962/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-dotyczy-postepowania-
w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-3011-z-k-m-1-w-miejscowosci-
moszna.html 

http://bip.strzeleczki.pl/872/836/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2015.html


http://bip.strzeleczki.pl/1682/962/obwieszczenie-wojta-gminy-strzeleczki-dotyczy-postepowania-
w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-dla-dzialki-nr-2261-z-k-m-2-w-miejscowosci-
pisarzowice.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2493/1036/zapytania-cenowe-2020.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2067/1025/przetargi-2019.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2502/1037/przetargi-2020.html 

http://bip.strzeleczki.pl/110/129/informacja-publiczna.html 

http://bip.strzeleczki.pl/109/1051/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-
strzeleczkach.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2116/1031/informacja-o-naborze-do-szkol-2019-2020.html 

http://bip.strzeleczki.pl/104/118/gminna-biblioteka-publiczna-w-strzeleczkach.html 

http://bip.strzeleczki.pl/100/113/oswiadczenia-majatkowe.html 

http://bip.strzeleczki.pl/99/112/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-
napedowego.html 

http://bip.strzeleczki.pl/82/85/komisje-rady-gminy.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2003/1015/komisje-rady-gminy-strzeleczki-kadencja-2018-2023.html 

Pozostałe opisy komisi i rady 

http://bip.strzeleczki.pl/722/761/wyniki-badania-wody.html 

http://bip.strzeleczki.pl/77/78/ochrona-srodowiska-informacje-i-ogloszenia.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2650/1054/raport-o-stanie-gminy.html 

Krytyczne Pusta strona 

Uzupełnić lub 
usunąć 

przywiązania http://bip.strzeleczki.pl/2012/1053/kadencja-viii.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2595/przebudowa-drogi-gminej-ul-koscielnej-w-miejscowosci-strzeleczki-
w-zakresie-budowy-chodnika-etap-iii-i-iv.html 

Do poprawy 

Tabele należy stosować 
wyłącznie w przypadku 

konieczności prezentacji 
zestawień czy danych 

liczbowych. W 
pozostałych przypadkach 
nie należy ich stosować. 

Zmienić formę 
prezentacji 

http://bip.strzeleczki.pl/2607/przebudowa-drogi-gminnej-ul-koscielnej-w-miejscowosci-
strzeleczki-w-zakresie-budowy-chodnika-etap-iii-i-iv-zapytanie-cenowe-2.html 

Pozostałe informcje o zapytaniach cenowych 

http://bip.strzeleczki.pl/118/135/numery-telefonow.html 



http://bip.strzeleczki.pl/1699/848/witamy-na-stronie-biuletynu-informacji-publicznej-urzedu-
gminy-strzeleczki-urzad-gminy-strzeleczki-rynek-4-47-364-strzeleczki.html 

Zapytania cenowe Do poprawy 

Niespójność prezentacji - 
część jest jako tabele, 
część jako listy, część 
jeszcze inaczej 

Ujednolicić sposób 
prezentacji 

http://bip.strzeleczki.pl/110/129/informacja-publiczna.html Krytyczne 

Strona zawiera informacje 
o budowie ścieżek 
rowerowych, a nie tylko o 
informacji publicznej 

Rozdzielić 
informacje 

http://bip.strzeleczki.pl/109/1051/publiczne-przedszkole-z-oddzialem-integracyjnym-w-
strzeleczkach.html 

Do poprawy 

Każda użyta spacja 
powoduje pauzę dla 

czytającego tekst lektora. 
Nie należy używać więcej 
niż jednej spacji pomiędzy 

wyrazami w tekście. 

Przeredagować lub 
zmienić 

formatowanie 

http://bip.strzeleczki.pl/99/112/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-
napedowego.html 

http://bip.strzeleczki.pl/81/84/sklad-rady-gminy-strzeleczki-kadencja-2014-2018.html 

http://bip.strzeleczki.pl/2550/1041/informacja-o-naborze-do-szkol-2020-2021.html 

Krytyczne 

Błędny odpowiedzialny za 
wytworzenie treści i 

błędny podmiot 
udostępniający 

Umieścić 
prawidłowe 
informacje 

http://bip.strzeleczki.pl/2116/1031/informacja-o-naborze-do-szkol-2019-2020.html 

Pozostałe informacje z jednostek 

http://bip.strzeleczki.pl/2516/1038/wyniki-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-
20192020-etap-wojewodzki.html 

Nagrania transmisji sesji sprzed 24 września 2020 Krytyczne 

Każdy film musi posiadać 
napisy dla osób 
niesłyszących Dodać napisy  

http://bip.strzeleczki.pl/2003/1015/komisje-rady-gminy-strzeleczki-kadencja-2018-2023.html 

Do poprawy 

Każdy nagłówek w tekście 
musi być wstawiony za 

pomocą narzędzia edycji 
strony. Wyróżnienie 

wizualne w treści jest 
niewystarczające. 

Wstawić nagłówki 
w narzędziu edycji 

strony. 

Pozostałe opisy komisji 

http://bip.strzeleczki.pl/2775/1061/koordynator-ds-dostepnosci.html 

http://bip.strzeleczki.pl/300/210/godziny-pracy-urzedu.html 

http://bip.strzeleczki.pl/1155/73/nieodplatna-pomoc-prawna.html 



http://bip.strzeleczki.pl/117/79/decyzje-srodowiskowe.html Do poprawy 
Tekst ujęty w znaczniki 
PRE 

usunąć znaczniki 
"PRE" 

http://bip.strzeleczki.pl/1699/848/witamy-na-stronie-biuletynu-informacji-publicznej-urzedu-
gminy-strzeleczki-urzad-gminy-strzeleczki-rynek-4-47-364-strzeleczki.html Do poprawy Brak opisu zdjęcia 

Dodać opis do 
zdjęcia 

 


