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WzwiązkuzezłoŻonąpetycją,wniesionąwdniu25lutego2O2Ir.adot.,,SZerSZego
dostępu do informacji wynikających ,';;i;;|":;ści Urzędu Gmlny pllszcza Mariańska oraz

iednostek jemu podległych poprzez,1,*","""i" oficjalnego p,ońlu internetowego Urzędu

Gminy na FACEBooi_J; i 'rormuję, iżp,rzedmiop*ł petycję uznaję za niezasadną,

Dostęp do informacji na temat d-iń.os.i organow ó*i"y óia, podległych jednostek

organizacyjrry.h .le.i zapewniony .p,oPrr", 
systematycrną łut,uiizaqę stron internetowych

posiadanyc h przezi;ó; dtŃ.:"r. i fi;Jńi łginiruóyjn" g-inv (tytt o jedna jednostka

il;;wj''m::;T!f,':Tłlfi'ffi'",Xfi]."?"^ nu.temat działalności gminy (strona

internetowa i BIp w przypadku u.rruo., Gminy)-. Poza-tYm, mieszkańcY' jak również inne

podmioty nie będące ńi.rżr.un" u^i, i)v=oziłiu nu"ędł ,i,t,t,onicznych mają możIiwośó

zwracaniasię w trybie określony* p,;;i;;i ""u*v 
ó dostępie do informacji publicznej o

informacje P-ubl'."'r#ir," 
Gminy nie ma potrzeby prowadzenia oficjalnej stronY na Facebook-u

w celu zapewnienia dostępu oo inro.-ui;i'"1rińr*s"i orgunor"cminy PuszczaMariańska i

podległych jej jednostek,
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