Urząd Gminy w Radecznicy
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica

Radecznica, 07.06.2019 r.

IB.152.3.2019

Współwnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacyjności
i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Współwnioskodawca: Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1,
04-051 Warszawa
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 l lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870)
w związku z petycją wniesioną drogą elektroniczną 21 marca 2019 r. (pismo skierowane drogą
mailową), zawiadamiam poniżej o sposobie załatwienia petycji.
Po rozpatrzeniu petycji w zakresie stałej współpracy poprzez opublikowanie na stałe
logotypu serwisu mikroporady.pl z linkiem do punktu e-porad https://mikroporady.pl/pytaniado
-eksperta na stronie internetowej Gminy Radecznica, informuję, że petycja została rozpatrzona
negatywnie. W związku z powyższym baner promujący ww. serwis nie zostanie umieszczony na
stronie Gminy Radecznica.
Urząd Gminy w Radecznicy nie ma możliwości sprawowania nadzoru nad
zamieszczanymi na portalu mikroporady.pl treściami. Dlatego też istnieje obawa, że każda
informacja zamieszczona na Państwa stronie byłaby traktowana jako oficjalne stanowisko władz
Gminy. Umieszczenie odnośnika do Państwa strony może być również potraktowane jako
naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
Ponadto, informuję, że w 2011 roku ewidencja działalności gospodarczej prowadzona
przez Wójta została zmigrowana do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców
jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Wpisy dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl,
nadzorowanej jest przez ww. Ministerstwo. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą bezpłatnie
znaleźć na stronie niezbędne materiały i informacje związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Jednocześnie informuję, że do lokalnych przedsiębiorców nie zostanie przesłany link do
informacji zamieszczonych na portalu mikroporady.pl, gdyż nie posiadamy od przedsiębiorców
stosownych zgód. Nadmieniam, że treść petycji wniesiona przez Państwa została zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie ma żadnego uzasadnienia żeby to Wójt przesyłała do przedsiębiorców wskazane
w petycji informacje. Dane kontaktowe przedsiębiorców ujawnione są w ogólnodostępnej
ewidencji. Wójt nie posiada żadnych innych danych kontaktowych, zatem wnioskodawcy mogą
we własnym zakresie i na swój koszt przesłać swoje materiały przedsiębiorcom.
Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy
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