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Szanowni Państwo
W związku z Państwa wystąpieniem do Sądu w sprawie nieudzielenia odpowiedzi
na przesłany 4 kwietnia 2019 roku wniosek o udzielenie informacji na podstawie art. 61 ust. 1
i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej informuję, że
po sprawdzeniu rejestrów pism przychodzących do Urzędu Miejskiego w Żarowie
nie stwierdziliśmy, by taki wniosek wpłynął w wersji papierowej lub elektronicznej (e-mail).
Może to być spowodowane wieloma czynnikami natury technicznej ze względu na funkcjonowanie
w internecie wielu filtrów i mechanizmów antyspamowych, które mogły uznać Wasz e-mail za
spam, co spowodowało jego automatyczne wykasowanie.
W dotychczasowej historii kontaktów z Waszą instytucją oraz innymi podmiotami
występującymi o udzielenie informacji publicznej zawsze odpowiadaliśmy na takie wnioski
przesyłając wskazane we wnioskach informacje. Równocześnie wskazujemy, w korespondencji
z mieszkańcami i instytucjami, by prowadzić korespondencję za pośrednictwem platformy e-puap,
która zapewnia poufność korespondencji oraz 100% pewności, że każde pismo trafi do Urzędu
i nadany zostanie mu odpowiedni bieg.
Poniżej prezentujemy odpowiedzi na postawione w tamtym piśmie pytania:
CZ. 1 – FACEBOOK
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
Gmina Żarów prowadzi swój profil Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/zarowgmina/?ref=bookmarks
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
Na stronie internetowej www.nowa.um.zarow.pl znajduje się link do profilu gminy na
platformie Facebooka.
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3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
Brak szczegółowych regulacji, obowiązują zasady regulaminu Facebooka.
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników,
prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
Komentarze nie są blokowane na Facebooku.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek)
zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
Gmina Żarów nie blokuje żadnych osób na swoim oficjalnym profilu.
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
Profil Gmina Żarów prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie.
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są
zatrudnieni.
- Inspektor ds. informacji i promocji
- Kierownik Referatu Organizacyjnego.
CZĘŚĆ 2 – TWITTER
Gmina Żarów nie prowadzi konta na Twitterze
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano
zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników,
prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek)
zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są
zatrudnieni.
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CZĘŚĆ III – FORUM
Gmina Żarów nie prowadzi forum dla mieszkańców.
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?
CZĘŚĆ IV – OFICJALNY PROFIL W/B/P
Nie istnieje oficjalny serwis burmistrza na żadnym portalu społecznościowym.
1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub
Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy?
(chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu
gminy, prosimy o link do profilu.
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