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dotyczy: petycji w przedmiocie przekazywania informacji lokalnym przedsiębiorcom poprzez
serwisy internetowe urzędu.

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) w związku z art. 238 § 1 i art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) zawiadamiam o załatwieniu w sposób pozytywny wniesionej środkami komunikacji elektronicznej petycji z dnia 17.04.2018 r. osoby prawnej w przedmiocie udostępnienia
na stronie internetowej gminy bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców.
UZASADNIENIE
Petycją złożoną drogą mailową przez osobę prawną Dr Bogusław J. Feder Akademia
Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja oraz współwnioskodawcę: Szulc – Efekt
Sp. z o.o. Prezes zarządu Adam Szulc zwrócono się do tutejszego organu o udostępnianie na
stronie internetowej gminy bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
Mając na uwadze w/w okoliczności, w tym ustosunkowując się do treści omawianej
prośby Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż na stronie internetowej gminy
www.gmina.zgorzelec.pl na stałe jest zamieszczony logotyp serwisu wraz z linkiem:
www.mikroporady.pl.
W kwestii preferowanego kanału, którym rozsyłane są wszelkie informacje do lokalnych
przedsiębiorców informuję, iż preferowanym źródłem wszelkich informacji jest strona internetowa gminy jak również strona na portalu społecznościowym facebook „Nowiny z Gminy”,
gdzie na bieżąco są zamieszczane istotne dla przedsiębiorców lokalnych informacje.

Mając na uwadze w/w okoliczności postanowiono załatwić w sposób pozytywny złożoną
przez Państwa petycję.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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