Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie:
§1) Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - w jakiej formie Urząd
prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, jak również posiadanego i użytkowanego
oprogramowania? - czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i
zarządzania tego typu rejestrem?
Urząd Miejski w Kobylinie prowadzi ewidencję sprzętu i oprogramowania w formie elektronicznej
z możliwością wydruku stanu obecnego i potwierdzenia go pisemnie przez osoby do tego
uprawnione.
§2) Na mocy wyżej powołanych przepisów wnosimy o udzielnie informacji publicznej w
przedmiocie w jaki sposób Urząd realizuje działania związane z realizacją Polityki
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie rejestracji incydentów naruszenia bezpieczeństwa w
tym także związanych z ochroną danych osobowych.
W Urzędzie prowadzony jest w formie dokumentu rejestr incydentów naruszenia bezpieczeństwa.
§3) Jeśli odpowiedź na pytanie z §1 - jest twierdząca w zakresie posiadania przez Urząd
specjalistycznej aplikacji do zarządzania i ewidencjonowania posiadanego przez Urząd
oprogramowania - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej aplikacji oraz danych Jego
Producenta (Usługodawcy), jak również koszt rocznego utrzymania tego rozwiązania.
Ewidencja jest prowadzona za pomocą aplikacji służącej do audytu sprzętu i oprogramowania Statlook 10.
Prodcent oprogramowania:
media-press.tv S.A.
ul Szymanowskiego 1/8-, 30-047 Kraków
NIP 527-234-17-98; KRS: 0000011065

Koszt rocznego utrzymania - 0zł

§3a) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o kwantyfikację kwoty budżetu
Gminy/Miasta jaka pozostała do wydatkowania w 2016 r. i jaka została zaplanowana na rok
2017 w związku z planowaną realizacją zadań informatycznych z obszaru przedmiotowego jak opisano w powyższych punktach (§1-3).

Pozostała kwota na 2016r - 6165,41zł
Plan na rok 2017 - 25000zł

§4) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - w przedmiocie szacunkowej ilości stanowisk
komputerowych, użytkowanych w Urzędzie na dzień złożenia przedmiotowego wniosku (aby
oszczędzić czas Urzędników - Wnioskodawca informuje, że zadowoli się kwantyfikacją
przybliżoną (+-) 5 stanowisk)
Szacunkowa liczba stanowisk komputerowych - 30szt
Odpowiedź została umieszczona w BIP pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?c=485

Z poważaniem
Dominik Jarus
Informatyk UM Kobylin

