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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Urząd gminy Toszek 

   

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Toszek 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: 15* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 7* 

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 odpowiednich nazw plików.  

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 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

 

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

kontrole 

Krytyczne 

brak aktualnej informacji - dla 
kontroli zewnętrznej od 2016 
roku a wewnętrznej od 2012 

Uzupełnić informacje 

Raport o stanie gminy brak aktualnej informacji - 
ostatnia jest za rok 2018 Zbiorcza informacja o złożonych petycjach 

jak załawtic sprawę - karty usług Do poprawy 

Link do zewnętrznej platformy 
bez opisu. Każdy link powinien 
zawierać opis, a link do 
zewnętrznego serwis powinien 
dodatkowo informować 
użytkownika o tym, że zostanie 
przeniesiony a inną platformę. 

Dodać opisy https://bip.toszek.pl/103/48/kontakt.html Do poprawy 

Każdy obraz musi zawierać opis 
pozwalający użytkownikom 
korzystającym z technologii 
asystujących poznanie jego 

treści 

https://bip.toszek.pl/103/48/kontakt.html Krytyczne 

Po najechaniu na adres email 
zaznacza się link do strony 
WWW. Po kliknięciu strona 
przeładowuje się ładując stronę 
WWW podmiotu zamiast 
obsłużyć adres e-mail. Poprawić linki 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/110/ro.pdf 

Krytyczne 

Każda treść umieszczona na 
obrazie musi być udostępniona 

w postaci alternatywnej 
Dodać opisy lub treść 
w postaci dostępnej https://bip.toszek.pl/215/77/struktura-organizacyjna-urzedu.html 

https://bip.toszek.pl/103/48/kontakt.html
https://bip.toszek.pl/103/48/kontakt.html
https://bip.toszek.pl/download/attachment/110/ro.pdf
https://bip.toszek.pl/215/77/struktura-organizacyjna-urzedu.html


https://bip.toszek.pl/download/attachment/13704/schemat-organizacyjny-urzedu-
miejskiego-w-toszku-do-zarzadzen.pdf 

pozwalającej na zapoznanie się 
z nią przy użyciu technologii 

wspomagających. Szczególnie 
należy zwrócić tu uwagę na 

skany dokumentów oraz obrazy 
zawierające treść. 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/113/4362011.pdf 

Protokoły i listy obecności z posiedzeń Komisji rewizyjnych 

Protokoły i listy obecności z posiedzeń pozostałych Komisji 

Pozostałe dokumenty z posedzień komisji 

Odpowiedzi na interpelacje 

Zawiadomienia o posiedzeniach 

https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-
gminy-2019.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/772/boguszyce-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/243/93/ciochowice.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/774/kotliszowice-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/775/kotulin-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/776/ligota-toszecka-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/778/paczyna-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/780/pawlowice-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/781/pisarzowice-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/782/pluzniczka-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/783/pniow-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/18309/uchwala-nr-xv164201-zmieniajaca-
uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-pniow.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/784/proboszczowice-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/785/sarnow-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/777/osiedle-oracze-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/786/wilkowiczki-statut.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17226/zarzadzenie-nr-00502612018.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/19061/inform-bip.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/13704/schemat-organizacyjny-urzedu-miejskiego-w-toszku-do-zarzadzen.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/13704/schemat-organizacyjny-urzedu-miejskiego-w-toszku-do-zarzadzen.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/113/4362011.pdf
https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-gminy-2019.html
https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-gminy-2019.html
https://bip.toszek.pl/download/attachment/772/boguszyce-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/243/93/ciochowice.html
https://bip.toszek.pl/download/attachment/774/kotliszowice-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/775/kotulin-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/776/ligota-toszecka-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/778/paczyna-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/780/pawlowice-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/781/pisarzowice-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/782/pluzniczka-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/783/pniow-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18309/uchwala-nr-xv164201-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-pniow.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18309/uchwala-nr-xv164201-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-statutu-solectwa-pniow.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/784/proboszczowice-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/785/sarnow-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/777/osiedle-oracze-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/786/wilkowiczki-statut.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17226/zarzadzenie-nr-00502612018.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/19061/inform-bip.pdf


https://bip.toszek.pl/download/attachment/13897/00502682017.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/18378/informacja-za-2018-r.pdf 

Pozostałe informacje sprawozdawcze dot. budżetu 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/23487/bilans-urzedu-miejskiego-w-toszku-
za-2019-rok.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/23488/informacja-dodatkowa-do-
sprawozdania-finansowego-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/23489/rachunek-zyskow-i-strat-urzedu-
miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/23490/zestawienie-zmian-w-funduszu-
jednostki-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf 

https://bip.toszek.pl/4881/561/sprawozdania-finansowe-za-2018-rok.html 

https://bip.toszek.pl/19/18/pomoc-publiczna-osoby-prawne-i-fizyczne.html 

https://bip.toszek.pl/5846/576/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-
urzedu-rok-2020.html 

https://bip.toszek.pl/4418/546/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-
2019.html 

https://bip.toszek.pl/4419/545/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-
urzedu-rok-2019.html 

https://bip.toszek.pl/3067/479/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-
urzedu-rok-2018.html 

https://bip.toszek.pl/3066/478/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-
2018.html 

Pozostałe zarządzenia 

https://bip.toszek.pl/908/290/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-
problemow-alkoholowych.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/10602/program-szczepien-
profilakrycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-
bakteriom-meningokowym-serogrupy-c-w-roku-2016.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/13897/00502682017.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18378/informacja-za-2018-r.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23487/bilans-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23487/bilans-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23488/informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-finansowego-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23488/informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-finansowego-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23489/rachunek-zyskow-i-strat-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23489/rachunek-zyskow-i-strat-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23490/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23490/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-urzedu-miejskiego-w-toszku-za-2019-rok.pdf
https://bip.toszek.pl/4881/561/sprawozdania-finansowe-za-2018-rok.html
https://bip.toszek.pl/19/18/pomoc-publiczna-osoby-prawne-i-fizyczne.html
https://bip.toszek.pl/5846/576/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2020.html
https://bip.toszek.pl/5846/576/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2020.html
https://bip.toszek.pl/4418/546/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-2019.html
https://bip.toszek.pl/4418/546/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-2019.html
https://bip.toszek.pl/4419/545/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2019.html
https://bip.toszek.pl/4419/545/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2019.html
https://bip.toszek.pl/3067/479/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2018.html
https://bip.toszek.pl/3067/479/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-kierownika-urzedu-rok-2018.html
https://bip.toszek.pl/3066/478/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-2018.html
https://bip.toszek.pl/3066/478/zarzadzenia-burmistrza-toszka-jako-organu-gminy-rok-2018.html
https://bip.toszek.pl/908/290/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html
https://bip.toszek.pl/908/290/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10602/program-szczepien-profilakrycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-meningokowym-serogrupy-c-w-roku-2016.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10602/program-szczepien-profilakrycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-meningokowym-serogrupy-c-w-roku-2016.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10602/program-szczepien-profilakrycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-meningokowym-serogrupy-c-w-roku-2016.pdf


https://bip.toszek.pl/download/attachment/10603/program-szczepien-
profilaktycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-
bakteriom-pneumokokowym-w-roku-2016.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/10604/program-opieki-nad-zabytkami-
gminy-miejsko-wiejskiej-toszek-na-lata-2014-2017.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/23496/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://bip.toszek.pl/6274/138/dostawa-sceny-modulowej-z-zadaszeniem.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17961/14012019-r-zmiana-tresci-siwz.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/18041/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/18070/informacja-o-uniewaznieniu-
postepowania.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17377/21112018-r-zmiana-tresci-siwz.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17389/22112018-r-wyjasnienia-tresci-
siwz.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17426/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17534/informacja-o-uniewaznieniu.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17145/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wyborze-
najkorzystniejszej-oferty-i-v-oraz-uniwaznienia-postepowaniavi.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/16570/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/16741/informacja-o-wyborze-
najkorzystniejszej-oferty.pdf 

Pozostałe protokoły z otwarcia ofert oraz informacje o wyborze ofertu lub 
unieważnieniu postępowania 

https://bip.toszek.pl/6163/284/remont-czastkowy-nawierzchni-drog-gminnych-na-
terenie-gminy-toszek-w-roku-2020.html 

https://bip.toszek.pl/6104/284/zapytanie-cenowe-na-dostawe-artykulow-
gospodarstwa-domowego-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/10603/program-szczepien-profilaktycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-pneumokokowym-w-roku-2016.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10603/program-szczepien-profilaktycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-pneumokokowym-w-roku-2016.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10603/program-szczepien-profilaktycznych-dzieci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-toszek-przeciwko-bakteriom-pneumokokowym-w-roku-2016.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10604/program-opieki-nad-zabytkami-gminy-miejsko-wiejskiej-toszek-na-lata-2014-2017.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/10604/program-opieki-nad-zabytkami-gminy-miejsko-wiejskiej-toszek-na-lata-2014-2017.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/23496/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.toszek.pl/6274/138/dostawa-sceny-modulowej-z-zadaszeniem.html
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17961/14012019-r-zmiana-tresci-siwz.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18041/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18070/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/18070/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17377/21112018-r-zmiana-tresci-siwz.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17389/22112018-r-wyjasnienia-tresci-siwz.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17389/22112018-r-wyjasnienia-tresci-siwz.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17426/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17534/informacja-o-uniewaznieniu.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17145/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-i-v-oraz-uniwaznienia-postepowaniavi.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-i-v-oraz-uniwaznienia-postepowaniavi.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/16570/protokol-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/16741/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
https://bip.toszek.pl/download/attachment/16741/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
https://bip.toszek.pl/6163/284/remont-czastkowy-nawierzchni-drog-gminnych-na-terenie-gminy-toszek-w-roku-2020.html
https://bip.toszek.pl/6163/284/remont-czastkowy-nawierzchni-drog-gminnych-na-terenie-gminy-toszek-w-roku-2020.html
https://bip.toszek.pl/6104/284/zapytanie-cenowe-na-dostawe-artykulow-gospodarstwa-domowego-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html
https://bip.toszek.pl/6104/284/zapytanie-cenowe-na-dostawe-artykulow-gospodarstwa-domowego-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html


https://bip.toszek.pl/6077/284/zapytanie-cenowe-na-zaprojektowanie-wykonanie-
wraz-z-dostawa-stolow-konferencyjnych-do-sali-sesyjnej-urzedu-miejskiego-w-
toszku.html 

https://bip.toszek.pl/6050/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-artykulow-
biurowych-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html 

https://bip.toszek.pl/6048/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-materialow-
eksploatacyjnych-tonerow-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html 

Pozostałe zapytania i zamówienia 

https://bip.toszek.pl/5967/194/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-kotulinie-
przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-na-poprawe-warunkow-
zagospodarowania-nieruchomosci-przyleglej.html 

https://bip.toszek.pl/5906/194/wykaz-zabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-
pawlowicach-przy-ul-wiejskiej-18-oznaczonej-jako-dzialka-nr-251117-stanowiacej-
wlasnosc-gminy-miejskiej-zabrze-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-
ustnego-nieograniczonego.html 

https://bip.toszek.pl/5759/194/wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-
toszku-w-rejonie-ul-strzeleckiej-oznaczonej-ewidencyjnie-numerem-1630105-
stanowiacej-wlasnosc-gminy-toszek-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-ustnego-
przetargu-nieograniczonego.html 

Pozostałe wykazy nieruchomości 

https://bip.toszek.pl/5931/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-
nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-toszku.html 

https://bip.toszek.pl/5392/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-
ograniczonym-do-wlascicieli-nieruchomosci-przyleglych-na-sprzedaz-nieruchomosci-
polozonej-w-paczynie.html 

https://bip.toszek.pl/4572/197/wykaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-
toszku-przy-ul-dr-ludwiga-guttmanna-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-
przetargu-ustnego-nieograniczonego.html 

Pozostałe ogłoszenia o przetargach dot. nieruchomości 

https://bip.toszek.pl/5984/209/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-dzierzawe-
bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html 

https://bip.toszek.pl/6077/284/zapytanie-cenowe-na-zaprojektowanie-wykonanie-wraz-z-dostawa-stolow-konferencyjnych-do-sali-sesyjnej-urzedu-miejskiego-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/6077/284/zapytanie-cenowe-na-zaprojektowanie-wykonanie-wraz-z-dostawa-stolow-konferencyjnych-do-sali-sesyjnej-urzedu-miejskiego-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/6077/284/zapytanie-cenowe-na-zaprojektowanie-wykonanie-wraz-z-dostawa-stolow-konferencyjnych-do-sali-sesyjnej-urzedu-miejskiego-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/6050/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-artykulow-biurowych-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html
https://bip.toszek.pl/6050/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-artykulow-biurowych-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html
https://bip.toszek.pl/6048/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-materialow-eksploatacyjnych-tonerow-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html
https://bip.toszek.pl/6048/284/zapytanie-cenowe-na-na-dostawe-materialow-eksploatacyjnych-tonerow-na-potrzeby-urzedu-miejskiego-w-toszku-w-2020-r.html
https://bip.toszek.pl/5967/194/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-kotulinie-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-na-poprawe-warunkow-zagospodarowania-nieruchomosci-przyleglej.html
https://bip.toszek.pl/5967/194/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-kotulinie-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-na-poprawe-warunkow-zagospodarowania-nieruchomosci-przyleglej.html
https://bip.toszek.pl/5967/194/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-kotulinie-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-na-poprawe-warunkow-zagospodarowania-nieruchomosci-przyleglej.html
https://bip.toszek.pl/5906/194/wykaz-zabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-pawlowicach-przy-ul-wiejskiej-18-oznaczonej-jako-dzialka-nr-251117-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miejskiej-zabrze-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5906/194/wykaz-zabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-pawlowicach-przy-ul-wiejskiej-18-oznaczonej-jako-dzialka-nr-251117-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miejskiej-zabrze-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5906/194/wykaz-zabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-pawlowicach-przy-ul-wiejskiej-18-oznaczonej-jako-dzialka-nr-251117-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miejskiej-zabrze-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5906/194/wykaz-zabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-pawlowicach-przy-ul-wiejskiej-18-oznaczonej-jako-dzialka-nr-251117-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miejskiej-zabrze-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5759/194/wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-toszku-w-rejonie-ul-strzeleckiej-oznaczonej-ewidencyjnie-numerem-1630105-stanowiacej-wlasnosc-gminy-toszek-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-ustnego-przetargu-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5759/194/wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-toszku-w-rejonie-ul-strzeleckiej-oznaczonej-ewidencyjnie-numerem-1630105-stanowiacej-wlasnosc-gminy-toszek-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-ustnego-przetargu-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5759/194/wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-toszku-w-rejonie-ul-strzeleckiej-oznaczonej-ewidencyjnie-numerem-1630105-stanowiacej-wlasnosc-gminy-toszek-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-ustnego-przetargu-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5759/194/wykaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-toszku-w-rejonie-ul-strzeleckiej-oznaczonej-ewidencyjnie-numerem-1630105-stanowiacej-wlasnosc-gminy-toszek-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-ustnego-przetargu-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5931/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/5931/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/5392/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-ograniczonym-do-wlascicieli-nieruchomosci-przyleglych-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-paczynie.html
https://bip.toszek.pl/5392/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-ograniczonym-do-wlascicieli-nieruchomosci-przyleglych-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-paczynie.html
https://bip.toszek.pl/5392/195/ogloszenie-o-pierwszym-ustnym-przetargu-ograniczonym-do-wlascicieli-nieruchomosci-przyleglych-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-paczynie.html
https://bip.toszek.pl/4572/197/wykaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-toszku-przy-ul-dr-ludwiga-guttmanna-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/4572/197/wykaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-toszku-przy-ul-dr-ludwiga-guttmanna-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/4572/197/wykaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-toszku-przy-ul-dr-ludwiga-guttmanna-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html
https://bip.toszek.pl/5984/209/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-dzierzawe-bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html
https://bip.toszek.pl/5984/209/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-dzierzawe-bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html


Pozostałe informacje dot. dzierżawy nieruchomości 

https://bip.toszek.pl/1791/382/restrukturyzacja-zadluzenia.html 

https://bip.toszek.pl/873/213/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-najmu.html 

https://bip.toszek.pl/582/216/najem-nieruchomosci-archiwum.html 

https://bip.toszek.pl/3239/490/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-uzyczenie-
bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html 

https://bip.toszek.pl/83/115/zarzadzenia-regulaminy-dotyczace-naborow.html 

https://bip.toszek.pl/6049/116/nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-
dyrektora-osrodka-pomocy-spolecznej-w-toszku.html 

Pozostałe informacje o naborach 

https://bip.toszek.pl/6033/72/informacja-w-sprawie-dotacji-z-budzetu-powiatu-dla-
spolek-wodnych-w-2020-roku.html 

https://bip.toszek.pl/5962/72/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-a-wybor-
realizatora-programu-profilaktyki-nowotworu-gruczolu-krokowego-dla-mezczyzn-w-
wieku-50-69-lat-w-roku-2020.html 

https://bip.toszek.pl/5957/72/obwieszczenia-o-zakonczeniu-realizacji-prac-
zwiazanych-z-budowa-gazociagu-dn-1000-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-
czesci-dotyczacej-odcinka-tworog-kedzierzyn.html 

https://bip.toszek.pl/5943/72/obwieszczenie-burmistrza-toszka-z-dnia-7-lutego-2020-
r-dotyczace-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-majacym-na-celu-wydanie-
decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-pn.html 

Pozostałe obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia 

Odpowiedzi na petycje 

Zawiadomienia o załatwieniu petycji 

https://bip.toszek.pl/5088/568/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-
2018.html 

https://bip.toszek.pl/3674/496/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-
2017.html 

Konsultacje społeczne 

https://bip.toszek.pl/2307/220/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.html 

Konsultacje społeczne z organiezacjami pozarządowymi 

https://bip.toszek.pl/1791/382/restrukturyzacja-zadluzenia.html
https://bip.toszek.pl/873/213/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-najmu.html
https://bip.toszek.pl/582/216/najem-nieruchomosci-archiwum.html
https://bip.toszek.pl/3239/490/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-uzyczenie-bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html
https://bip.toszek.pl/3239/490/wykazy-nieruchomosci-do-oddania-w-uzyczenie-bedacych-wlasnoscia-gminy-toszek.html
https://bip.toszek.pl/83/115/zarzadzenia-regulaminy-dotyczace-naborow.html
https://bip.toszek.pl/6049/116/nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektora-osrodka-pomocy-spolecznej-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/6049/116/nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektora-osrodka-pomocy-spolecznej-w-toszku.html
https://bip.toszek.pl/6033/72/informacja-w-sprawie-dotacji-z-budzetu-powiatu-dla-spolek-wodnych-w-2020-roku.html
https://bip.toszek.pl/6033/72/informacja-w-sprawie-dotacji-z-budzetu-powiatu-dla-spolek-wodnych-w-2020-roku.html
https://bip.toszek.pl/5962/72/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-a-wybor-realizatora-programu-profilaktyki-nowotworu-gruczolu-krokowego-dla-mezczyzn-w-wieku-50-69-lat-w-roku-2020.html
https://bip.toszek.pl/5962/72/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-a-wybor-realizatora-programu-profilaktyki-nowotworu-gruczolu-krokowego-dla-mezczyzn-w-wieku-50-69-lat-w-roku-2020.html
https://bip.toszek.pl/5962/72/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-a-wybor-realizatora-programu-profilaktyki-nowotworu-gruczolu-krokowego-dla-mezczyzn-w-wieku-50-69-lat-w-roku-2020.html
https://bip.toszek.pl/5957/72/obwieszczenia-o-zakonczeniu-realizacji-prac-zwiazanych-z-budowa-gazociagu-dn-1000-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-czesci-dotyczacej-odcinka-tworog-kedzierzyn.html
https://bip.toszek.pl/5957/72/obwieszczenia-o-zakonczeniu-realizacji-prac-zwiazanych-z-budowa-gazociagu-dn-1000-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-czesci-dotyczacej-odcinka-tworog-kedzierzyn.html
https://bip.toszek.pl/5957/72/obwieszczenia-o-zakonczeniu-realizacji-prac-zwiazanych-z-budowa-gazociagu-dn-1000-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-czesci-dotyczacej-odcinka-tworog-kedzierzyn.html
https://bip.toszek.pl/5943/72/obwieszczenie-burmistrza-toszka-z-dnia-7-lutego-2020-r-dotyczace-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-majacym-na-celu-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-pn.html
https://bip.toszek.pl/5943/72/obwieszczenie-burmistrza-toszka-z-dnia-7-lutego-2020-r-dotyczace-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-majacym-na-celu-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-pn.html
https://bip.toszek.pl/5943/72/obwieszczenie-burmistrza-toszka-z-dnia-7-lutego-2020-r-dotyczace-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-majacym-na-celu-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-pn.html
https://bip.toszek.pl/5088/568/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-2018.html
https://bip.toszek.pl/5088/568/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-2018.html
https://bip.toszek.pl/3674/496/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-2017.html
https://bip.toszek.pl/3674/496/zbiorcza-informacja-o-rozpatrzonych-petycjach-2017.html
https://bip.toszek.pl/2307/220/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.html


https://bip.toszek.pl/2090/400/lobbing.html 

Informacje o wyborach wytwarzane przez urząd przed 2020 

https://bip.toszek.pl/4984/566/kadencja-2020-2023.html 

https://bip.toszek.pl/1292/331/kontrole-zewnetrzne-2015.html 

Krytyczne Pusta strona 

Usunąć linki z pustymi 
stronami lub dodać 

treści do stron 

https://bip.toszek.pl/1237/316/protokoly-z-prac-komisji.html 

https://bip.toszek.pl/69/75/zarzadzenia-burmistrza.html 

https://bip.toszek.pl/328/196/sprzedaz-nieruchomosci-tryb-bezprzetargowy.html 

https://bip.toszek.pl/2831/118/udostepnianie-informacji-publicznej.html 

https://bip.toszek.pl/2830/119/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html 

https://corp.cardonara.com/project/kanban/2120#project/2120 

https://bip.toszek.pl/5887/550/protokol-nr-172019-z-posiedzenia-wspolnego-stalych-
komisji-rady-miejskiej-w-toszku-ktore-odbylo-sie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.html Krytyczne 

W nagłówku znajduje się 
informacja o protokole, jednak 
strona nie zawiera takowego 

Dodać protokół lb 
zmienić nagłówek 

https://bip.toszek.pl/4315/534/interpelacje-i-zapytania.html 

Do poprawy  

Każda informacja publiczna 
musi zawierać metrykę zgodną 

z ustawą o dostępie do 
informacji publicznej. 

Rozdzielić informacje 
lub dodać metryki do 

plików 

https://bip.toszek.pl/5909/582/rok-2020.html 

https://bip.toszek.pl/4438/548/rok-2019.html 

https://bip.toszek.pl/4219/522/rok-2018.html 

https://bip.toszek.pl/3123/481/uchwaly-2018.html 

Pozostałe uchwały 

https://bip.toszek.pl/4286/321/protokol-nr-l2018-z-l-sesji-rady-miejskiej-w-toszku-
ktora-odbyla-sie-w-dniu-26-wrzesnia-2018-r.html 

https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-
gminy-2019.html 

https://bip.toszek.pl/243/93/ciochowice.html 

Sprawozdania budżetowe 

https://bip.toszek.pl/19/18/pomoc-publiczna-osoby-prawne-i-fizyczne.html 

https://bip.toszek.pl/20/108/ulgi-umorzenia-odroczenia-podatkow-rozlozenie-na-
raty.html 

https://bip.toszek.pl/53/34/zbior-aktow-prawa-miejscowego.html 

https://bip.toszek.pl/2090/400/lobbing.html
https://bip.toszek.pl/4984/566/kadencja-2020-2023.html
https://bip.toszek.pl/1292/331/kontrole-zewnetrzne-2015.html
https://bip.toszek.pl/1237/316/protokoly-z-prac-komisji.html
https://bip.toszek.pl/69/75/zarzadzenia-burmistrza.html
https://bip.toszek.pl/328/196/sprzedaz-nieruchomosci-tryb-bezprzetargowy.html
https://bip.toszek.pl/2831/118/udostepnianie-informacji-publicznej.html
https://bip.toszek.pl/2830/119/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html
https://corp.cardonara.com/project/kanban/2120#project/2120
https://bip.toszek.pl/5887/550/protokol-nr-172019-z-posiedzenia-wspolnego-stalych-komisji-rady-miejskiej-w-toszku-ktore-odbylo-sie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.html
https://bip.toszek.pl/5887/550/protokol-nr-172019-z-posiedzenia-wspolnego-stalych-komisji-rady-miejskiej-w-toszku-ktore-odbylo-sie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.html
https://bip.toszek.pl/4315/534/interpelacje-i-zapytania.html
https://bip.toszek.pl/5909/582/rok-2020.html
https://bip.toszek.pl/4438/548/rok-2019.html
https://bip.toszek.pl/4219/522/rok-2018.html
https://bip.toszek.pl/3123/481/uchwaly-2018.html
https://bip.toszek.pl/4286/321/protokol-nr-l2018-z-l-sesji-rady-miejskiej-w-toszku-ktora-odbyla-sie-w-dniu-26-wrzesnia-2018-r.html
https://bip.toszek.pl/4286/321/protokol-nr-l2018-z-l-sesji-rady-miejskiej-w-toszku-ktora-odbyla-sie-w-dniu-26-wrzesnia-2018-r.html
https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-gminy-2019.html
https://bip.toszek.pl/4873/557/sprawozdania-finansowe-jednostek-organizacyjnych-gminy-2019.html
https://bip.toszek.pl/243/93/ciochowice.html
https://bip.toszek.pl/19/18/pomoc-publiczna-osoby-prawne-i-fizyczne.html
https://bip.toszek.pl/20/108/ulgi-umorzenia-odroczenia-podatkow-rozlozenie-na-raty.html
https://bip.toszek.pl/20/108/ulgi-umorzenia-odroczenia-podatkow-rozlozenie-na-raty.html
https://bip.toszek.pl/53/34/zbior-aktow-prawa-miejscowego.html


https://bip.toszek.pl/266/114/program-wspolpracy-gminy-toszek-z-organizacjami-
pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami.html 

https://bip.toszek.pl/908/290/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-
problemow-alkoholowych.html 

https://bip.toszek.pl/4017/500/gospodarka-odpadami.html 

https://bip.toszek.pl/6267/533/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-toszku-ktora-odbyla-sie-w-
dniu-30-kwietnia-2020-r.html 

Krytyczne 

Sesje nie są umieszczone na 
BIP, są to jedynie zewnętrzne 

linki 
Umieścić nagrania na 

BIP 
https://bip.toszek.pl/5917/533/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-toszku-ktora-odbyla-sie-w-
dniu-3-marca-2020-r.html 

Nagrania z sesji Rady Krytyczne 

Każde nagranie video musi być 
uzupełnione o napisy dla osób 
niesłyszących 

Dodać napisy do 
filmów 

Składy komisji rad miejskich Do poprawy 
Błędnie wstawiona lista 
numerowana 

Wstawić listę w 
narzędziu edycji 
strony 

https://bip.toszek.pl/4408/470/rok-2018.html Do poprawy 

Link prowadzi do projektu 
wieloletniej prognozy 
finansowej, podczas gdy 
nagłówek zawiera wyłącznie 
"Rok 2018". Dodatkowo jest to 
kategoria główna, tak jak 
pozostałe lata, jednak ta jako 
jedyna prowadzi do podstrony. Ujednolicić 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/19061/inform-bip.pdf 

Do poprawy 

Nazwy pliku są nagłówkami 
zapowiadającymi treść pliku. W 

tym przypadku używanie 
wszelkich skrótów, symboli oraz 

ogólnikowych stwierdzeń jest 
nieprawidłowe. 

Poprawić nazwy 
plików 

https://bip.toszek.pl/20/108/ulgi-umorzenia-odroczenia-podatkow-rozlozenie-na-
raty.html 

https://bip.toszek.pl/download/attachment/22084/1630105.pdf 

https://bip.toszek.pl/537/214/najem-nieruchomosci-przetargi.html 
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https://bip.toszek.pl/537/214/najem-nieruchomosci-przetargi.html


Informacje o badaniach wody Do poprawy 

Informacja jest załączona w 
sposób niedostępny. Audytor 
ma świadomość iż są to 
dokumenty pochodzenia 
zewnętrznego, jednak 
jednocześnie podkreśla 
istotność informacji załączonych 
w treści. Dla tak ważnych 
informacji konieczne byłoby 
przedstawienie choć 
podstawowych informacji w 
sposób dostępny. 

Dodać przynajmniej 
podsumowanie 
informacji 
zamieszczone w 
dostępnej postaci 

https://toszek.pl/1005/122/obwieszczenie-burmistrza-toszka-z-dnia-15-kwietnia-
2014-r-w-sprawie.html 

Do poprawy 

Link prowadzi do strony WWW 
podmiotu podczas, gdy 

pozostałe prowadzą do BIP Ujednolicić 
https://toszek.pl/972/122/wyciag-z-kodeksu-wyborczego-dot-wyborow-poslow-do-
parlamentu-europejskiego.html 
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