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Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest
udostępniana na wniosek [2] zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje
"bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to
niemożliwe, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce powiadomi wnioskodawcę w tym terminie, o powodach
opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca
o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek
umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany
nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot
obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku
sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na cd, pendriva itp.), podmiot ten może
pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Zgodnie z Art. 26. Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych - urzędy
terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą
zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie
do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy
urzędu.
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce udostępnia do publicznego wglądu ww. Dzienniki i Monitory, w godz.
pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-piatek 7:30-15:30). Osobą odpowiedzialną za
udostępnianie ww. aktów jest Sekretarz Gminy - Małgorzata Góralik.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania [2]
Zarządzenie Burmistrza nr 96/2013 z 10.06.2013 r.w sprawie ustalenia wydruku aktu
normatywnego i innego aktu prawnego [3]
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