Opole, 18.09.2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd gminy Prószków

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Prószków 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: 20*
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 8 *
Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane od wielu lat w sposób
niejednolity. Większość tekstów jest spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie
środków stylistycznych, jednak często wyłącznie dla percepcji wzrokowej. Jest jednak również spora liczba
tekstów zawierających nieprzystosowane lub niedostępne treści. Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy
błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie środków stylistycznych, puste strony podłączone do menu,
dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy błędy w formatowaniu.
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
edytowalnej

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
https://bip.proszkow.pl/844/613/sklad-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja20142018.html
https://bip.proszkow.pl/2248/749/sklad-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja20182023.html
https://bip.proszkow.pl/183/276/publiczne-przedszkole-w-gorkach.html
https://bip.proszkow.pl/2986/273/publiczna-szkola-podstawowa-w-zimnicachwielkich.html
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1224/statut-okis.pdf
https://bip.proszkow.pl/1997/231/dane-podstawowe-urzedu-miejskiego-wproszkowie.html
https://bip.proszkow.pl/338/484/solectwa-gminy-proszkow-oraz-zarzad-miastaproszkowa.html
https://bip.proszkow.pl/2287/753/komisje-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja20182023.html
https://bip.proszkow.pl/2331/759/stypendia-sportowe-dla-osob-fizycznych-zaosiagniety-wyniki-sportowe.html
https://bip.proszkow.pl/786/755/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianychpracownikow.html
https://bip.proszkow.pl/1501/793/informacja-dla-przedsiebiorcow-prowadzacychsprzedaz-napojow-alkoholowych.html
https://bip.proszkow.pl/3378/250/wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczejzmiana-wpisu-zawieszenie-oraz-likwidacja-dzialalnosci.html
https://bip.proszkow.pl/1127/661/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html
https://bip.proszkow.pl/3274/865/nabor-kandydatow-na-rachmistrzowterenowych.html
https://bip.proszkow.pl/160/235/godziny-urzedowania.html
https://bip.proszkow.pl/2475/769/wybory-poslow-do-parlamentu-europejskiego2019.html

Wynik ogólny

Krytyczne
Do poprawy

Do poprawy

Objaśnienie
Zalecenia
Tabel w większości przypadków
należy unikać ze względu na
brak skalowalności i problemy z
wyświetlaniem na mniejszych
urządzeniach oraz z analizą
dokonywaną przez technologie
wspomagające. W tabelach
należy przedstawiać wyłącznie
dane porównawcze (tzw.
tabelaryczne) oraz różnego
rodzaju zestawienia (w
Zmienić formę
szczególności liczb).
prezentacji
Zmienić formę
Tabela bez obramowań
prezentacji

Każda lista numerowania i/lub
wypunktowana musi być
wstawiona za pomocą
właściwego narzędzia w panelu
edycji strony.

Wstawić listy we
właściwym narzędziu
w panelu edycji
strony.

https://bip.proszkow.pl/1858/714/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-zbudzetu-gminy-proszkow-na-zadania-sluzace-ochronie-powietrza-polegajace-natrwalej-zmianie-ogrzewania-weglowego-na-proekologiczne.html
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9590/sciekow-przemyslowychzawierajacych-substancje-szczegolnie-szkodliwe-dla-srodowiska.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10515/16-zawiadomienie-ozakonczeniu-os622052019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10516/16a-zawiadomienie-o-opiniachri622052020os.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10614/obwieszczenie-o-wydaniudecyzji-08092020.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10513/11-zawiadomienie-ozakonczeniu-os622092019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10526/12-obwieszczenie-udzialspoleczenstwa-os622092019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10512/10-zawiadomienie-o-opiniachos622092019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9958/obwieszczenie-o-decyzjios622022019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9959/obwieszczenie-o-decyzjios622062019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10560/2020-08-20-obwieszcz-o-popdla-wojew-opolskiego.pdf
Dyżury radnych
https://bip.proszkow.pl/1068/656/odpady-komunalne.html
Nieodplatna pomoc prawna
Stypendia szkolne
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok
Nabór na użyczenie kompostowników
https://bip.proszkow.pl/2845/808/budzet-obywatelski-2019.html
Rejestr intytucji kultury

Do poprawy

Link do strony WWW podmiotu
bez opisu

Dodać opisy i
ograniczyć linkowanie
strony WWW do
minimum

https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10043/statut-publicznego-zlobka-wproszkowie.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10215/sprawozdanie-finansowe-za2019-r-publiczny-zlobek-w-proszkowie.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10212/sprawozdanie-finansowe-za2019-r-przedszkole-publiczne-w-zimnicach-wielkich.pdf
Pozostałe sprawozdania finansowe
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7778/ogolny-schemat-kontroliprzedsiebiorcow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/6944/zbiorcza-informacja-o-petycjachrozpatrzonych-przez-rade-miejska-w-proszkowie-w-roku-2016.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/6423/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-z-dnia-29-lipca-2016-r-projekt-zalozen.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8371/informacja-udostepnianiekanalu.jpeg
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1083/zmiany-statutu.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9227/zarzadzenie-regulaminorganizacyjny-um-01072019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9225/regulamin-organizacyjny-umproszkow-01072019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1824/program-wspolpracy-zorganizacjami-pozarzadowymi.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/3370/uchwala-nr-xxii-178-2012.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1807/protokol-z-posiedzenia-komisji-wdniu-27-pazdziernika-2010-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1811/protokol-z-posiedzenia-komisji-wdniu-25-pazdziernika-2010-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1809/protokol-z-posiedzenia-komisji-zdnia-28-lipca-2010-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/1810/protokol-z-posiedzenia-komisji-zdnia-29-wrzesnia-2010-r.pdf

Krytyczne

Kady dokument musi spełniać
zasadę regułę rzetelności, a
więc być jednakowo
interpretowany przez każdego,
uwzględniając technologie
asystujące. Oznacza to m.in..
Konieczność umieszczania
każdego dokumentu jako
tekstowego (z zaznaczanym i
kopiowalnym tekstem). Skan lub
obraz całkowicie nie spełniają
tej zasady.

Umieścić dokumenty
w postaci dostępnej
cyfrowo

Pozostałe protokoły i uchwały poprzednich kadencji
Zawiadomienia o sesjach poprzednich kadencji
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9933/odpowiedz-na-zapytanie-radnegostanislawa-lachnika-z-dnia-3-grudnia-2019-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8791/odpowiedz-na-interpelacje-z-dnia29-marca-2019-r.pdf
Pozostałe odowiedzi na interpelacje radnych
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8173/uchwala-nr-i-1-2018.pdf
Pozostałe Uchwały do III-24-2018
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/6263/ogloszenie-o-zamiarzebezposredniego-zawarcia-umowy-na-swiadczenie-uslu-transportu-publicznego.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7299/ogloszenie-o-zamiarze-zawzrciaumowy.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7505/informacja-o-wynikach-naboru-naopiekuna-dziennego.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7570/informacja-o-wynikach-naboru-naasystenta-rodzin-przezywajacych-problemy-opiekunczo-wychowawcze.pdf
Pozostałe wyniki naborów
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7518/ogloszenie-o-ii-naborzewnioskow-na-ochrone-zabytkow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8132/ocena-oferty-zlozonej-treningipilkarskie-rozwijaja-i-integruja.pdf
Pozostałe informacje dotyczące dotacji zarok 2018
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9955/ogloszenie-komisja-z-pomocyspolecznej.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9954/ogloszenie-komisja-z-kulturyfizycznej.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7632/protokol-z-naboru-na-czlonkowdo-komitetu-rewitalizacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7663/ogloszenie-burmistrza-z-dnia13062018r.pdf

https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7735/zaproszenie-na-komitetrewitalizacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7777/protokol-z-i-posiedzenia-komiteturewitalizacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7856/informacja-o-wynikachkonsultacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8004/zaproszenie-na-ii-posiedzeniekomitetu-rewitalizacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8050/ogloszenie.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8115/informacja.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8178/protokol-z-naboru-czlonkow-dokomitetu-rewitalizacji.jpeg
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8180/zaproszenie-na-iii-posiedzeniekomitetu-rewitalizacji.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/2395/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-uchwala-nr-x-74-2011.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/2394/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-mpzp-dla-obszaru-110-kv.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10596/2-obwieszczenie-o-przedluzeniuterminu.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10531/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-z-dnia-31072020-r-ri6733122020gp.pdf
https://bip.proszkow.pl/434/541/ogloszenia-dot-przedsiewziecia-pn-budowaobwodnicy-m-proszkow-wraz-z-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-429.html
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5357/zawiadomienie-o-przystapieniudo-opracowania-pgn.jpeg
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5845/zawiadomienie-burmistrzaproszkowa-z-dnia-23092015-r-w-sprawie-przyjecia-pgn.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5805/zawiadomienie-o-wystapieniu-ozaopiniowanie-pgn.pdf

https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5358/zawiadomienie-o-aktualizacjipos.jpeg
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5674/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-z-dnia-19-czerwca-2015-r-aktualizacja-programu-ochrony-srodowiskadla-gminy-proszkow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/6641/ogloszenie-konkursu.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7147/ogloszenie-o-uzyskaniudofinansowania-azbest-2017-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7449/ogloszenie-azbest-2018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8001/ogloszenie-o-uzyskaniudofinansowania-przez-gmine-proszkow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7737/zawiadomienie-z-dnia-27062018r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7739/zawiadomienie-z-dnia-29062018r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7798/zawiadomienie-z-dnia25072018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7800/zawiadomienie-z-dnia26072018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7803/zawiadomienie-z-dnia30072018r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7872/obwieszczenie-burmistrzaproszkowa-o-wydanej-decyzji-srodowiskowej.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8921/obwieszczenie-o-wydaniudecyzji.pdf
ogłoszenia o naborze jednostek i wyniki naborów
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10534/nabor-na-wolne-kierowniczestanowisko-urzednicze-audytor-wewnetrzny.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10591/wyniki-naboru-audytor.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/5634/zarzadzenie-nr-ro12072014bp.pdf

https://bip.proszkow.pl/358/517/przetarg-nieograniczony-na-utworzenie-szkolnegoplacu-zabaw-przy-zespole-szkol-im-karola-brommera-w-zimnicach-wielkich-przy-ulszkolnej-5-w-ramach-programu-radosna-szkola.html
Informacje o wyborze oferty bądź unieważnieniu postępowania jednostek podległych
https://bip.proszkow.pl/2832/763/ii-przetarg-nieograniczony-na-zadaniepnrozbudowa-i-modernizacja-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-wproszkowie.html
https://bip.proszkow.pl/3316/834/przetarg-nieograniczony-na-zadanie-dotswiadczenia-uslugi-ubezpieczeniowej-dla-gminy-proszkow.html
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacje z otwarcia ofert
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7475/ogloszenie-o-podstawowejkwocie-dotacji-na-rok-2018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7542/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-i-kwartal-2018-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7564/wykaz-osob-prawnych-ifizycznych-rok-2017.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7797/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-2-kwartal-2018-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8091/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-3-kwartal-2018-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8090/informacja-o-udzielonychumorzeniach-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-za-okres-od-1-lipca-2018-rdo-30-wrzesnia-2018-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8103/ogloszenie-o-podstawowejkwocie-dotacji-na-rok-2018-aktualizacja-pazdziernik-2018-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/2503/771/wykaz-osob-fizycznych-i-prawnych-oraz-jednostekorganizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-udzielono-pomocypublicznej-na-podstawie-art-122-ustawy-z-dnia-14-grudnia-2016-roku-prawooswiatowe-dzu-2018-r-poz-996-z-poznzm.html

https://bip.proszkow.pl/2517/771/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-na-rok2019-kwiecien-2019-r.html
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8822/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-i-kwartal-2019-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9370/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-ii-kwartal-2019-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9782/ogloszenie-o-podstawowejkwocie-dotacji-na-rok-2019-aktualizacja-pazdziernik-2019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10194/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-za-i-kwartal-2020-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10199/wykaz-osob-prawnych-ifizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowisci-prawnejktorym-udzielono-pomocy-publicznej-w-okresie-od-01012019-do-31122019-r-napodstawie-art-122-ustawy-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10402/ogloszenie-o-podstawowejkwocie-dotacji-na-rok-2020-czerwiec-2020-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/10519/kwartalna-informacja-owykonaniu-budzetu-gminy-proszkow-za-2-kwartal-2020-r.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8874/sprawozdanie-z-wykonaniabudzetu-gminy-za-rok-2018.pdf
Inne sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 i2019 rok
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/2612/uchwala-rady-miejskiej-wproszkowie-w-sprawie-procedury-uchwalania-budzetu-gminy-proszkow.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7804/uchwala-w-sprawie-wieloletniejprognozy-finansowej.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7276/projekt-uchwaly-w-sprawiewieloletniej-prognozy-finansowej-na-rok-2018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8270/uchwala-nr-iii-24-2018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8204/projekt-uchwaly-budzetowej-narok-2019.pdf

https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8205/projekt-uchwaly-w-sprawiewieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9983/uchwala-nr-xix-120-2019.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/9857/projekt-uchwaly-w-sprawie-wpf2020-2025.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7913/informacja-o-dzialaniachpodejmowanych-wobec-organow-gminy-proszkow-przez-podmioty-wykonujacezawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-w-roku-2017.pdf
https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8627/informacja-o-dzialaniachpodejmowanych-wobec-organow-gminy-proszko-przez-podmioty-wykonujacezawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-2018.pdf
https://bip.proszkow.pl/download//5905/zestawienie-szkol-rzadowy-programwspierania-2015.pdf
https://bip.proszkow.pl/2492/770/oznakowanie-pojazdow-elektrycznych-i-pojazdownapedzanych-wodorem.html
https://bip.proszkow.pl/2331/759/stypendia-sportowe-dla-osob-fizycznych-zaosiagniety-wyniki-sportowe.html
https://bip.proszkow.pl/2331/759/stypendia-sportowe-dla-osob-fizycznych-zaosiagniety-wyniki-sportowe.html
https://bip.proszkow.pl/403/792/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-alkoholu.html
https://bip.proszkow.pl/172/790/podatki-i-oplaty-lokalne.html
https://bip.proszkow.pl/1127/661/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html
https://bip.proszkow.pl/3028/237/numery-telefonow-oraz-adresy-e-mail.html
https://bip.proszkow.pl/2592/785/informacja-dla-mieszkancow-gminy-proszkow.html
https://bip.proszkow.pl/3279/785/raport-o-stanie-gminy-za-rok-2019.html
https://bip.proszkow.pl/1780/726/informacja-w-sprawie-zmiany-przepisowdotyczacych-ochrony-danych-osobowych-okreslane-jako-rodo.html
https://bip.proszkow.pl/2015/732/oswiadczenia-majatkowe-rok-2018.html
https://bip.proszkow.pl/2663/788/oswiadczenia-majatkowe-rok-2019.html

Do poprawy

Powtórzenie nagłówka

Usunąć powtórzenie

Do poprawy

Każde wizualne wyróżnienie
treści należy oznaczyć
odpowiednim nagłówkiem
inaczej wyłącznie percepcja
wzrokowa będzie odczytywać
treść poprawnie.

Dodać nagłówki w
narzędziu edycji
strony

https://bip.proszkow.pl/1501/793/informacja-dla-przedsiebiorcow-prowadzacychsprzedaz-napojow-alkoholowych.html
https://bip.proszkow.pl/172/790/podatki-i-oplaty-lokalne.html
https://bip.proszkow.pl/2670/258/podatki-i-oplaty-lokalne-2019-2020.html
https://bip.proszkow.pl/1127/661/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html
https://bip.proszkow.pl/2592/785/informacja-dla-mieszkancow-gminy-proszkow.html
https://bip.proszkow.pl/3279/785/raport-o-stanie-gminy-za-rok-2019.html

Krytyczne

Do poprawy

https://bip.proszkow.pl/2670/258/podatki-i-oplaty-lokalne-2019-2020.html
https://bip.proszkow.pl/2877/811/petycje-2019.html

https://bip.proszkow.pl/161/236/regulamin-organizacyjny.html
https://bip.proszkow.pl/3378/250/wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczejzmiana-wpisu-zawieszenie-oraz-likwidacja-dzialalnosci.html
https://bip.proszkow.pl/2876/812/petycje-2018.html
Informacja o petycjach za 2017 rok
https://bip.proszkow.pl/3390/539/rejestr-aktow-prawa-miejscowego-rok-2020.html
https://bip.proszkow.pl/3098/539/rejestr-aktow-prawa-miejscowego-rok-2019.html
https://bip.proszkow.pl/1709/539/rejestr-aktow-prawa-miejscowego-rok-2018.html
https://bip.proszkow.pl/2475/769/wybory-poslow-do-parlamentu-europejskiego2019.html

https://bip.proszkow.pl/327/850/dotacje-dla-jednostek-spoza-sektora-finansowpublicznych.html
https://bip.proszkow.pl/323/460/planowanie-przestrzenne.html

Do poprawy
Do poprawy
Krytyczne
Krytyczne

Do poprawy
Do poprawy

Do weryfikacji i
poprawy

Załączony akt prawny jest
nieaktualny

Podkreślenia są zarezerwowane
dla linków (hiperłączy) i nie
należy ich używać w zwykłej
treści.
Wspólne metryki - każda
informacja musi zawierać
własną, odrębną metrykę
inaczej prowadzi to do
problemów z identyfikacją osoby
i czasu wytworzenia i
opublikowania konkretnych
informacji.
Link bez opisu przenoszący do
zewnętrznego serwisu
Pusta strona
Brak informacji

Niejednolita czcionka
Linki do zewnętrznej platformy
bez opisów
Treść budzi wątpliwości informacja dotyczy wyłącznie
dotacji do 2010 roku. W dolnej
sekcji znajduje się pojedyncza
litera "O".

Zaktualizować oraz
zweryfikować inne
użyte akty prawne

Zmienić formatowanie

Rozdzielić informacje
na osobne podstrony i
dodać im metryki
Dodać stosowny opis
Dodać informacje

Ujednolicić
Dodać stosowny opis

Sprawdzić i wdrożyć
ewentualne poprawki

https://bip.proszkow.pl/290/424/informacja-dotyczaca-ogloszen-publikowanych-dodnia-12072010.html
https://bip.proszkow.pl/992/616/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminyproszkow.html

Postępowania do 30 tys EURO
https://bip.proszkow.pl/3379/869/oswiadczenia-majatkowe-rok-2020.html
https://bip.proszkow.pl/1622/706/wybory-do-samorzadu-terytorialnego-2018.html
Pozostałe informacje o wyborach
https://bip.proszkow.pl/1001/637/zestawienie-szkol-ktore-otrzymaly-wsparciefinansowe-na-realziacje-zadania-publicznego-w-ramach-rzadowego-programuwspierania-w-2015-r-organow-prowadzacych-szkoly-podstawowe-i-szkolyartystyczne.html
https://bip.proszkow.pl/939/627/system-geoinformatyczny-w-gminie-proszkow.html

Krytyczne

Obrazy z treścią bez opisów błąd jest tożsamy z
umieszczeniem skanu

Dodać treść
alternatywną
(dostępną)

Krytyczne
Krytyczne

Brak informacji o
rozstrzygnięciu. Wpływa to na
spójność informacji - nie da się
stwierdzić czy jest aktualna czy
nie.
Informacja niekompletna

Uzupełnić
Uzupełnić

Do poprawy

Nazwy linków (hiperłączy) nie
mogą być częścią treści.

Przeredagować

