Opole, 09.10.2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd gminy Jemielnica

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Jemielnica 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: średniaLiczba znalezionych zastrzeżeń: 13*
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 3*
Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób średni. Większość
tekstów jest spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych,
jednak bardzo wiele informacji umieszczonych jest w postaci niedostępnych skanów.
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: studia wyższe*
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
tekstowej

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. Strona
„Rejestry i archiwa” na BIP
nie wyczerpuje wymogów
ustawowych

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

Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń

Adres strony
Kontrole wewnętrzne po 2006 roku
W organach nie ma Rady Gminy
Informacje o wykonaniu budżetu po 2010
Wykaz dziennych opiekunów znajduje się w zakładce z oświadczeniami
majątkowymi
Informacja o jednostkach znajduje się w podmenu oświadczeń majątkowych
http://bip.jemielnica.pl/3387/7015/nieodplatna-pomoc-prawna.html
http://bip.jemielnica.pl/3035/6518/informacja-dotyczaca-wyboru-lawnikow-nakadencje-2016-2019.html
http://bip.jemielnica.pl/3709/6985/wybory-samorzadowe-2018.html
http://bip.jemielnica.pl/3420/6943/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwojugminy-jemielnica.html
http://bip.jemielnica.pl/4425/7020/raport-o-stanie-gminy-jemielnica-za-2018-r.html
http://bip.jemielnica.pl/1672/5509/osrodek-pomocy-spolecznej-w-jemielnicy.html
http://bip.jemielnica.pl/1671/5503/publiczne-przedszkole-w-piotrowce.html
http://bip.jemielnica.pl/2545/6323/ogloszenie-przetargi-ustne-nieograniczone-nasprzedaz-nieruchomosci.html

Wynik ogólny

Krytyczne

http://bip.jemielnica.pl/4927/6197/informacja-o-wynikach-konsultacji-programuopieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-naterenie-gminny-jemielnica-w-2020-r.html
http://bip.jemielnica.pl/4665/6197/zapytanie-ofertowe-zakup-i-dostawa-terenowychpomocy-dydaktycznych-do-przyszkolnego-ogrodu-w-ramach-realizacji-zadaniaodkrywamy-swiat-przyrody-projekt-edukacji-ekologicznej-z-wykorzystaniem-sciezkiedukacyjno-przyrodniczej.html
http://bip.jemielnica.pl/4768/6197/nabor-na-stanowisko-opiekuna-swietlicy-wiejskiejw-centawie.html
http://bip.jemielnica.pl/3387/7015/nieodplatna-pomoc-prawna.html

Do poprawy
Do poprawy

Objaśnienie

Brak informacji

W tekście należy stosować
nagłówki zgodnie ze
specyfikacją języka HTML.
Oznacza to konieczność
wstawienia ich w narzędziu
edycji strony. Wyróżnienie treści
w sposób wizualny jest
niewystarczające.

Zalecenia

Uzupełnić informacje

Dodać nagłówki
Zmienić formatowanie

http://bip.jemielnica.pl/3681/6968/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-programu-opiekinad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-jemielnica-w-2018-r.html
http://bip.jemielnica.pl/2993/6514/wykaz-dziennych-opiekunow-sprawujacych-opiekenad-dziecmi-na-terenie-gminy-jemielnica.html
http://bip.jemielnica.pl/1671/5503/publiczne-przedszkole-w-piotrowce.html

Podkreślenia w tekście są
zarezerwowane dla linków
(hiperłączy) i nie należy ich
stosować w innych
przypadkach.

http://bip.jemielnica.pl/4865/6197/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-programu-opiekinad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-jemielnica-w-2020-r.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/12115/zarzadzenie-nr-4315-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-29-czerwca-2015-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/11291/zarzadzenie-nr-9_15-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-11-luetgo-2015-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/15656/zarzadzenie-nr-24918-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-29-stycznia-2018-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/15598/zarzadzenie-nr-23117-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-13-listopada-2017-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17012/zarzadzenie-nr-31518-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-14-listopada-2018-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/3679/6965/informacja-o-podstawowej-kwocie-dotacji-orazstatystycznej-liczbie-dzieci-dla-gminy-jemielnica.html
Informacje o kwartalnych wykonaniach budżetu sprzed 2018 roku
Protokoły z sesji Rady Gminy
http://bip.jemielnica.pl/2875/uchwaly-podjete-na-i-sesji-rady-gminy-w-dniu-1-grudnia2014-r.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/16866/protokol-komisji-skrutacyjnejpowolanej-w-celu-ustalenia-wynikow-glosowania-nad-wyboremwiceprzewodniczacego-rady-gminy.pdf
http://bip.jemielnica.pl/4173/uchwaly-podjete-na-i-sesji-rady-gminy-w-dniu-20listopada-2018-r.html

Krytyczne

Każdy dokument musi być
zamieszczony w sposób
dostępny cyfrowo. Oznacza to,
że treść musi być odczytywalna
przy użyciu technologii
wspomagających. Każdy skan
lub obraz zawierający tekst musi
zostać zastąpiony wersją
tekstową.

Dodać treści w
postaci dostępnej
cyfrowo

http://bip.jemielnica.pl/3352/6919/plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznegotransportu-zbiorowego-dla-zwiazku-celowego-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.html
http://bip.jemielnica.pl/3621/6961/zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikowbezodplywowych.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/13067/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-jemielnica-za-rok-2015.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/15323/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-jemielnica-za-rok-2016.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17913/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-jemielnica-za-rok-2017.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17914/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-jemielnica-za-rok-2018.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8192/zawiadomienie-o-wszczeciupostepowania-ws-decyzji-srodowiskowej-kanalizacja-sanitarna-wraz-z-przylaczamido-nieruchomosci-5-etap.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8196/obwieszczenie-suhs-franciszekudzial-spoleczenstwa.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8198/zawiadomienie-o-wszczeciupostepowania-wydanie-decyzji-srodowiskowej.pdf
Inne zawiadomienia
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/16615/zawiadomienie-o-zebranychdowodach-i-materialach-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-budowa-zbiornika-malejretencji-mosty.pdf
http://bip.jemielnica.pl/2502/5888/obwieszczenia.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18117/przetarg-ustny-nieograniczonyna-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18518/przetarg-ustny-nieograniczonyna-sprzedaz-samochodu-specjalnego-pozarniczego.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/10306/ogloszenie-ii-przetarg-ustnynieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci.pdf

http://bip.jemielnica.pl/3273/6323/ogloszenie-przetarg-ustny-nieograniczony-nasprzedaz-nieruchomosci.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8573/przetarg-nieograniczony-nasprzedaz-nieruchomosci.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8575/ogloszenie-dzialki.pdf
Inne przetargi na zbycie nieruchomości
http://bip.jemielnica.pl/3810/remont-czastkowy-nawierzchni-bitumicznych-droggminnych-na-terenie-gminy-jemielnica-emulsja-asfaltowa-i-grysami.html
http://bip.jemielnica.pl/3931/remont-nawierzchni-drog-gminnych-gminy-jemielnica-wpodziale-na-czesc-1-i-2.html
Pozostałe zamówienia publiczne
http://bip.jemielnica.pl/3453/6945/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/5821/protokol-kontroli-nr-01.pdf
http://bip.jemielnica.pl/1701/5535/kontrole-wewnetrzne-rok-2005.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/16081/zarzadzenie-nr-26818-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-14-maja-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-nadyrektorow-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gminejemielnica.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/11429/zarzadzenie-nr-2015-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-13-kwietnia-2015-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/10267/zarzadzenie-nr-26214-wojtagminy-jemielnica-z-dnia-3-wrzesnia-2014-r.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/19678/ogloszenie-o-zatrudnieniu-nazastepstwoa-podinspektor-w-referacie-inwestycji-rozwoju-i-ochrony-srodowiska-1etat.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/12662/informacja-o-wynikach-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/12723/informacja-o-wynikach-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica.pdf

http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/13484/informacja-o-zakonczeniukolejnego-etapu-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-gminnym-osrodkupomocy-spolecznej-w-jemielnicy-referent-1-etat.pdf
http://bip.jemielnica.pl/3350/5537/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolnestanowisko-urzednicze-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej-w-jemielnicyreferent-1-etat.html
http://bip.jemielnica.pl/3581/5537/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolnestanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-podinspektor-w-referacieinwestycji-rozwoju-i-ochrony-srodowiska-1-etat.html
http://bip.jemielnica.pl/3607/5537/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolnestanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-podinspektor-w-referacieinwestycji-rozwoju-i-ochrony-srodowiska-1-etat.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17871/informacja-o-wynikach-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-referent-podinspektorw-referacie-finansow-i-podatkow-kasa-1-etat.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17872/informacja-o-wynikach-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-referent-podinspektorw-referacie-finansow-i-podatkow-ksiegowosc-budzetowa-1-etat.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/17873/informacja-o-wynikach-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-referent-podinspektorw-referacie-finansow-i-podatkow-ksiegowosc-podatkowa-1-etat.pdf
Pozostałe wyniki naborów
http://bip.jemielnica.pl/4720/6496/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-wolnestanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-referent-podinspektor-wreferacie-finansow-i-podatkow-1-etat.html
Pozostałe ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/16957/zawiadomienie-o-wyborzeoferty.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/16982/zawiadomienie-o-wyborzeoferty.pdf
Pozostałe zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8486/obwieszczenie-o-wylozeniu-dopublicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowaniaprzestrzennego-wsi-barut-w-gminie-jemielnica.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/8488/obwieszczenie-o-wylozeniu-dopublicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowaniaprzestrzennego-wsi-jemielnica-w-gminie-jemielnica-w-rejonie-ulicy-borek.pdf
Pozostałe obwieszczenia Wójta Gminy
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18942/zalacznik-nr-5-programrehabilitacji-i-wspierania-aktywnosci-ruchowej-starszych-mieszkancow-gminyjemielnica.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18939/zalacznik-nr-2-szczegolowewarunki-konkursu.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18967/ogloszenie.pdf
http://bip.jemielnica.pl/5109/6197/informacja-o-mozliwosci-uzyskania-dotacji-celowejz-budzetu-gminy-na-realizacje-zadan-zwiazanych-z-biezacym-utrzymaniem-wod-iurzadzen-melioracji-wodnych-szczegolowych.html
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/19363/zapytanie-ofertowe.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/19503/zapytanie-ofertowe.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18478/informacja-do-zlozonej-oferty.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18508/zapytanie-ofertowe-dotyczacedostawy-i-zakupu-pomocy-dydaktycznych.pdf
http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/18537/ogloszenie.pdf
http://bip.jemielnica.pl/4798/6197/informacja-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomosciprzeznaczonych-do-dzierzawy.html

http://bip.jemielnica.pl/4827/7037/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-10maja-2020-r.html
http://bip.jemielnica.pl/2519/6337/wybory-do-parlamentu-europejskiego.html
http://bip.jemielnica.pl/1671/5503/publiczne-przedszkole-w-piotrowce.html

Do poprawy
Do poprawy

KOMUNIKAT URZĘDNIKA
WYBORCZEGO GMINY
JEMIELNICA Z DNIA 16-032020 R.
Nieprawidłowo wstawiona lista
numerowana/wypunktowana.

Treść na stronie
WWW - przenieść na
BIP

http://bip.jemielnica.pl/5058/6197/infromacja-o-otwartym-i-konkurenycjnym-naborzekandytatow-na-rachmistrzow-terenowych.html
http://bip.jemielnica.pl/5028/7040/raport-o-stanie-gminy-jemielnica-za-2019-r.html
http://bip.jemielnica.pl/4865/6197/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-programu-opiekinad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-tereniegminy-jemielnica-w-2020-r.html

Krytyczne

Listy należy wstawiać w
narzędziu edycji strony. Każda
Wstawić listy w
lista musi być ciągła i musi
narzędziu edycji
zawierać odpowiednie znaczniki
strony
HTML.
Użycie koloru musi być zgodne
z zasadami kontrastu
określonymi w standardzie
WCAG. Należy unikać
stosowania wyróżnień za
pomocą koloru.
Zmienić formatowanie

http://bip.jemielnica.pl/3419/6940/konsultacje-spoleczne-informacje-ogolne.html
http://bip.jemielnica.pl/5028/7040/raport-o-stanie-gminy-jemielnica-za-2019-r.html
http://bip.jemielnica.pl/4425/7020/raport-o-stanie-gminy-jemielnica-za-2018-r.html
http://bip.jemielnica.pl/3352/6919/plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznegotransportu-zbiorowego-dla-zwiazku-celowego-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.html

Do poprawy

http://bip.jemielnica.pl/1672/5509/osrodek-pomocy-spolecznej-w-jemielnicy.html
Do poprawy
http://bip.jemielnica.pl/3679/6965/informacja-o-podstawowej-kwocie-dotacji-orazstatystycznej-liczbie-dzieci-dla-gminy-jemielnica.html
http://bip.jemielnica.pl/1638/5464/informacje-wynikajace-z-art-37-ustawy-ofinansach-publicznych.html
http://bip.jemielnica.pl/3093/6530/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymina-terenie-gminy-jemielnica.html
Zmówienia publiczne
http://bip.jemielnica.pl/3453/6945/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien.html
http://bip.jemielnica.pl/4863/6197/ogloszenie-wojta-gminy-jemielnica-o-naborzewnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-zadan-z-zakresu-usuwania-azbestu-zterenu-gminy-jemielnica.html

Do poprawy

Błędna metryka - w tekście jest
podpisana inna osoba niż w
metryce
Ujednolicić
Błędna metryka - brak osoby i
daty wytworzenia
Dodać informacje

Rozdzielić informacje
Każda informacja publiczna
na osobne podstrony i
musi posiadać własną, odrębną
dodać dla nich
metrykę, zgodna z Ustawą.
metryki

http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/5817/protokol-kontroli-nr-14.pdf

https://jemielnica.pl/3208/5537/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowiskourzednicze-w-urzedzie-gminy-jemielnica-podinspektora-w-referacie-inwestycjirozwoju-i-ochrony-srodowiska.html

Krytyczne

Plik nie działa

Wgrać działający plik

Do poprawy

Każdy link przenoszący do
zewnętrznej platformy musi być
opisany tak, aby każdy wiedział,
że zostanie przeniesiony.
Dodatkowo link prowadzący z
BIP do strony WWW może być
uznany za reklamę własnej
strony, co jest niezgodne z
Rozporządzeniem ws. BIP.
Dodać opisy

