
SSuummmmaarryy  ––  MMuunniicciippaall  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPrriivvaaccyy  AAcctt
((MMFFIIPPPPAA))

SSuummmmaarryy  pprroodduucceedd  bbyy  BBeelliinnddaa  CCoollee,,  DDeecceemmbbeerr,,  22000077

TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ((““FFOOII””))  lleeggiissllaattiioonn  iiss  cclleeaarr..    TThhee  ppuubblliicc  hhaass  aa  bbaassiicc
rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  aann  iinnssttiittuuttiioonn’’ss  ccoonnttrrooll  uunnlleessss  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss
iinnffoorrmmaattiioonn  ffaallllss  wwiitthhiinn  aa  ssppeecciiffiieedd  eexxeemmppttiioonn..    TThhee  vveerryy  ffiirrsstt  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  sseettss  oouutt  iittss
ppuurrppoosseess::

aa))  ttoo  pprroovviiddee  aa  rriigghhtt  ooff  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  uunnddeerr  tthhee
ccoonnttrrooll  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee
pprriinncciipplleess  tthhaatt::

  ii..  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee
ppuubblliicc,,

  iiii..  nneecceessssaarryy  eexxeemmppttiioonnss  ffrroomm  tthhee  rriigghhtt  ooff
aacccceessss  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  aanndd  ssppeecciiffiicc;;
aanndd

  iiiiii..  ddeecciissiioonnss  oonn  tthhee  ddiisscclloossuurree  ooff
iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreevviieewweedd
iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh
ccoonnttrroollss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn

TThhee  ppeerrssoonn  oorr  bbooddyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  FFOOII  lleeggiissllaattiioonn,,  oorr  ““hheeaadd””,,  iiss,,  iinn  ffaacctt,,
oorriiggiinnaallllyy  eeiitthheerr  tthhee  CCoouunncciill  iittsseellff,,  oorr  aa  ddeessiiggnnaatteedd  ccoommmmiitttteeee  ooff  CCoouunncciill..      IInn  ttuurrnn,,  tthhee
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ccaann  bbee  ddeelleeggaatteedd,,  iinn  wwrriittiinngg,,  ttoo  ooffffiicceerr((ss)),,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aannyy
lliimmiittaattiioonnss,,  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oorr  ccoonnddiittiioonnss  tthhee  CCoouunncciill  oorr  ccoommmmiitttteeee  cchhoooosseess  ttoo  iimmppoossee..

ss..  33  ((11))    ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ““hheeaadd””     

TThhee  ccoouunncciill  mmeemmbbeerrss  mmaayy  bbyy  bbyy--llaaww  ddeessiiggnnaattee  ffrroomm  aammoonngg
tthheemmsseellvveess  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  ccoommmmiitttteeee  ooff  ccoouunncciill  ttoo  aacctt  aass
hheeaadd  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAcctt..

ss..  33  ((33))

IIff  ccoouunncciill  aappppooiinnttss  nnoo  ““hheeaadd””,,  tthhee  hheeaadd  iiss  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  tthhee
ccoouunncciill  iittsseellff..

ss..  4499    ((11))  DDeelleeggaattiioonn  ooff  hheeaadd’’ss  ppoowweerrss  ––  ss..  4499  ((11))

tthhee  hheeaadd  mmaayy  iinn  wwrriittiinngg    ddeelleeggaattee  aa  ppoowweerr  oorr  dduuttyy  ttoo  aann  ooffffiicceerr((ss))  ooff  tthhee
iinnssttiittuuttiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  lliimmiittaattiioonnss,,  ccoonnddiittiioonnss,,  eettcc..  aass  hheeaadd  mmaayy  sseett  oouutt
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IInnffoorrmmaattiioonn  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ppuubblliicc  aacccceessss  ffaallllss  iinnttoo  eeiigghhtt  ccaatteeggoorriieess  ((sseeccttiioonnss..  66  ––  1166))..    IInn  tthhee
ccaassee  ooff  ssoommee  eexxeemmppttiioonnss,,  tthhee  hheeaadd  hhaass  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  ddeennyy
aacccceessss  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ddrraafftt  bbyy--llaawwss;;  rreeccoorrddss  tthhaatt  rreevveeaall  aaddvviiccee  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbyy
aann  ooffffiicceerr,,  eemmppllooyyeeee  oorr  ccoonnssuullttaanntt;;  ddooccuummeennttss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmiigghhtt
iinntteerrffeerree  wwiitthh  aannyy  aassppeecctt  ooff  ““llaaww  eennffoorrcceemmeenntt””,,  aa  vveerryy  bbrrooaaddllyy  ddeeffiinneedd  tteerrmm;;  eeccoonnoommiicc
iinntteerreessttss;;  ssoolliicciittoorr--cclliieenntt  pprriivviilleeggee;;  ddaannggeerr  ttoo  ssaaffeettyy  oorr  hheeaalltthh;;  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  ttoo
bbee  ppuubblliisshheedd  wwiitthhiinn  9900  ddaayyss..

IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  tthhee  hheeaadd  mmuusstt  ddeennyy  aacccceessss  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  ootthheerr
ggoovveerrnnmmeennttss  ((oorr  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  eexxaammppllee  pprroovviinncciiaall  oorr  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt
ddeeppaarrttmmeennttss))  wwhheerree  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  rreecceeiivveedd  iinn  ccoonnffiiddeennccee,,  uunnlleessss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn
ccoonnsseennttss  ttoo  tthhee  ddiisscclloossuurree;;  tthhiirrdd  ppaarrttyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eesssseennttiiaallllyy,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ootthheerr
iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt,,  iiff  ddiisscclloosseedd,,  mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  aann  eexxiissttiinngg  ccoonnttrraacctt  oorr
nneeggoottiiaattiioonnss,,  llaabboouurr  rreellaattiioonnss,,  eettcc..;;  aanndd  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd
iinntteerrffeerree  wwiitthh  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy..

SSoommee  ooff  tthhee  eexxeemmppttiioonnss  aarree  vveerryy  nnaarrrroowwllyy  ddeeffiinneedd..    FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  hheeaadd  mmaayy  ddeennyy  aacccceessss
ttoo  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  aaddvviiccee  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  bbuutt  mmuusstt  ssttiillll  ggrraanntt  aacccceessss  ttoo  aallll  ooff  tthhee
aavvaaiillaabbllee  ffaaccttuuaall,,  ssttaattiissttiiccaall,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  bbuuddggeettaarryy  eessttiimmaatteess  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  aaddvviiccee  rreellaatteess..
OOtthheerr  sseeccttiioonnss,,  ssuucchh  aass  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy  eexxeemmppttiioonn,,  aarree  vveerryy  bbrrooaaddllyy  ddeeffiinneedd..    FFoorr  eexxaammppllee,,
tthhiiss  sseeccttiioonn  ccoouulldd  eeaassiillyy  bbee  iinnvvookkeedd  ttoo  ddeennyy  CCEELLOOSS  aacccceessss  ttoo  tthhee  CCiittyy’’ss  ccoonnttrraaccttss  wwiitthh
iinnfflluueennttiiaall  ppeeooppllee  oorr  ccoorrppoorraattiioonnss..    OOtthheerrss,,  lliikkee  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy,,  aarree  eexxpprreessssllyy  ddeeffiinneedd  ttoo
ppeerrmmiitt  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aa  ccuurrrreenntt  oorr  ffoorrmmeerr  eemmppllooyyeeee  ––  hhiiss//hheerr  ppoossiittiioonn,,
rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  bbeenneeffiittss  aanndd  ssaallaarryy  rraannggee..    SSiimmiillaarrllyy,,  aannootthheerr  sseeccttiioonn  eexxpprreessssllyy  pprroovviiddeess  ffoorr
aacccceessss  ttoo  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerr  ddeettaaiillss  ooff  aa  ccoonnttrraacctt  ffoorr  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  bbeettwweeeenn  aann
iinnddiivviidduuaall  aanndd  aann  iinnssttiittuuttiioonn..    TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  iinntteerreessttiinngg  aass  iitt  eexxpprreessssllyy  ccoonntteemmppllaatteess  tthhaatt
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  iinnddiivviidduuaall  ccoonnttrraaccttoorr  ccaannnnoott  bbee  ddeenniieedd  oonn  tthhee  ggrroouunnddss
ooff  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy;;  hhoowweevveerr,,  pprreessuummaabbllyy,,  iitt  ccoouulldd  ssttiillll  bbee  ddeenniieedd  oonn  ootthheerr  ggrroouunnddss,,  ffoorr
eexxaammppllee  eeccoonnoommiicc  oorr  tthhiirrdd  ppaarrttyy  iinntteerreessttss..      HHoowweevveerr,,  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwoouulldd  ggiivvee  ssttrroonngg
aarrgguummeenntt  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aallll  ccoonnttrraaccttss,,  wwhheetthheerr  wwiitthh  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ccoorrppss  sshhoouulldd  bbee  ppuubblliiccllyy
aacccceessssiibbllee;;  iiff  nnoott,,  wwhhyy  tthhee  cclleeaarr  iinntteennttiioonn  ttoo  ddiissaallllooww  aa  ccllaaiimm  ooff  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy??

HHoowweevveerr,,  eevveenn  wwhheerree  aa  hheeaadd  rreeffuusseess  ttoo  pprroovviiddee  aacccceessss,,  ss//hhee  hhaass  aann  oobblliiggaattiioonn  ttoo  sseevveerr  tthhee
rreeccoorrdd,,  aanndd  pprroovviiddee  aallll  ooff  tthhee  rreeqquueesstteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcceepptt  tthhaatt  wwhhiicchh  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee
eexxeemmppttiioonn..

ss..  44  ((22))  ––  tthhee  hheeaadd  sshhaallll  ddiisscclloossee  aass  mmuucchh  ooff  tthhee  rreeccoorrdd  aass  ccaann  rreeaassoonnaabbllyy
bbee  sseevveerreedd  wwiitthhoouutt  ddiisscclloossiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ffaallllss  uunnddeerr  oonnee  ooff  tthhee
eexxeemmppttiioonnss
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TThhee  hheeaadd  hhaass  aa  ppuubblliicc  dduuttyy  ttoo  ddiisscclloossee  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ss//hhee  rreeaassoonnaabbllyy  tthhiinnkkss
iiss  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  aanndd  rreevveeaallss  aann  eennvviirroonnmmeennttaall,,  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  hhaazzaarrdd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..
IInntteerreessttiinnggllyy,,  tthhiiss  dduuttyy  oovveerrrriiddeess  aallll  tthhee  ootthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  aanndd  pprreessuummaabbllyy  iiss  ttoo
bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  ffoorr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  iiff  ssoo,,  bbeeffoorree
tthhee  uussuuaall  3300  ddaayy  ddeeaaddlliinnee..

ss..  55  ((11))    OObblliiggaattiioonn  ttoo  ddiisscclloossee

DDeessppiittee  aannyy  ootthheerr  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  AAcctt,,  aa  hheeaadd  sshhaallll,,  aass  ssoooonn  aass
pprraaccttiiccaabbllee,,  ddiisscclloossee  aannyy  rreeccoorrdd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  [[nnoottee::  tthhiiss  iiss  oonnee  ooff  vveerryy  ffeeww
rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  iinn  tthhee  AAcctt;;  mmoosstt  ooff  tthhee  ootthheerr  sseeccttiioonnss  rreeffeerr  ttoo  aa
““ppeerrssoonn””]]  iiff  tthhee  hheeaadd  hhaass  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  pprroobbaabbllee  ggrroouunnddss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  iitt  iiss
iinn  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ttoo  ddoo  ssoo,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  rreeccoorrdd  rreevveeaallss  aann  eennvviirroonnmmeennttaall,,
hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  hhaazzaarrdd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..    PPrreessuummaabbllyy,,  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwoouulldd  iimmppoossee
aa  dduuttyy  oonn  tthhee  FFOOII  hheeaadd  ttoo  pprroommppttllyy  ddiisscclloossee  tthhee  DDeecceemmbbeerr  2244,,  22000044
OOccccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  rreeppoorrtt  tthhaatt  ““nneecceessssiittaatteedd””  sshhuuttttiinngg  ddoowwnn  tthhee
ppaarrkk,,  aanndd  wwoouulldd  bbee  aa  vveerryy  iinntteerreessttiinngg  aavveennuuee  ttoo  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff
ootthheerr  ssiimmiillaarr  bbuurreeaauuccrraattiicc  iinntteerrffeerreennccee  jjuussttiiffiieedd  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  ““ssaaffeettyy””  oorr
““hheeaalltthh””  ..

TThhee  lleeggiissllaattiioonn  ccaallllss  ffoorr  aa  cclleeaarr  bbaallaanncciinngg  aacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ppuubblliicc  aacccceessss  aanndd
ccoommppeelllliinngg  rreeaassoonnss  ffoorr  ddeennyyiinngg  aacccceessss  ttoo  cceerrttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn..    SSiiggnniiffiiccaannttllyy,,  aa  ccoommppeelllliinngg
ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ccaann  bbee  iinnvvookkeedd  ttoo  oovveerrrriiddee  aa  ccllaaiimm  ffoorr  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  ddiisscclloossuurree  iinn  aallll  bbuutt  tthhee
llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  ssoolliicciittoorr--cclliieenntt  ccaatteeggoorriieess..  [[nnoottee::iitt  wwiillll  bbee  vveerryy  iinntteerreessttiinngg  ttoo  llooookk  aatt  tthhee
CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  rreeppoorrtt  ttoo  sseeee  iiff//hhooww  oofftteenn  aanndd  iinn  wwhhaatt  cciirrccuummssttaanncceess  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  iinnvvookkeedd,,
aanndd  hhooww  iitt  hhaass  bbeeeenn  iinntteerrpprreetteedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ffaacctt  ssiittuuaattiioonnss..]]

WWhheerree  aa  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee  ttoo  tthhee  ““wwrroonngg’’  iinnssttiittuuttiioonn,,  ss..  1188  ((22))  ppllaacceess  tthhee  oonnuuss  oonn  tthhee
bbuurreeaauuccrraaccyy  ttoo  mmaakkee  aa  ttiimmeellyy  rreessppoonnssee  ((1155  ddaayyss))  aanndd  ttoo  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  iinnqquuiirriieess  ttoo  ffiinndd
aannootthheerr  iinnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  hhaass  tthhee  rreeqquueesstteedd  rreeccoorrdd,,  aanndd  ggiivvee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn
rreeqquueessttiinngg  iitt  tthhaatt  tthhee  rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  ttrraannssffeerrrreedd..    TThhee  hheeaadd’’ss  ddiissccrreettiioonn  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  ttiimmee
ttoo  rreessppoonndd  ttoo  aa  rreeqquueesstt  iiss  vveerryy  wwiiddee;;  hhoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aa  bbuuiilltt--iinn  ddiissiinncceennttiivvee  ttoo  eexxtteenndd  tthhee
ttiimmee,,  aass  ss//hhee  mmuusstt  pprroovviiddee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  tthhee  lleennggtthh  ooff,,  aanndd  rreeaassoonn  ffoorr,,  tthhee  eexxtteennssiioonn,,  aanndd
mmuusstt  ssttiillll  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  rreeqquueesstt  wwiitthhiinn  tthhiiss  nneewwllyy  eessttaabblliisshheedd  ttiimmee  ffrraammee..
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TThhee  MMiinniisstteerr  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  FFOOII  mmuusstt  mmaakkee,,  uuppddaattee  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss  aanndd  ppuubblliisshh  aa  lliisstt  ooff  aallll
iinnssttiittuuttiioonnss  ((aanndd  tthhee  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  rreeqquueessttss))  tthhaatt  ffaallll  uunnddeerr  tthhee  FFOOII  lleeggiissllaattiioonn..    TThhee
hheeaadd  ooff  tthhee  CCiittyy  mmuusstt  pprreeppaarree  aa  ppuubblliicc  ddooccuummeenntt  sseettttiinngg  oouutt  tthhee  CCiittyy’’ss  ssttrruuccttuurree  aanndd
rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  tthhee  ggeenneerraall  ttyyppeess  ooff  rreeccoorrddss  iitt  ccoonnttrroollss  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn..    IInntteerreessttiinnggllyy,,
tthhee  hheeaadd  mmuusstt  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ffoorr  tthhee  FFOOII  CCoommmmiissssiioonneerr  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  tthhee
ffoolllloowwiinngg::  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  FFOOII  rreeqquueessttss  rreecceeiivveedd;;  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreeffuussaallss;;  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff
AAcctt  uunnddeerr  wwhhiicchh  aacccceessss  wwaass  rreeffuusseedd;;  hhooww  mmaannyy  ttiimmeess  eeaacchh  pprroovviissiioonn  wwaass  iinnvvookkeedd;;  tthhee
aammoouunntt  ooff  ffeeeess  ccoolllleecctteedd  bbyy  CCiittyy;;  aanndd  aannyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  eeffffoorrttss  bbyy  tthhee  CCiittyy
ttoo  ppuutt  tthhee  AAcctt’’ss  ppuurrppoosseess  iinnttoo  pprraaccttiiccee    ((sseeccttiioonnss  2244--2266))..

PPAARRTT  IIII  ooff  tthhee  AAcctt,,  sseeccttiioonnss  2277  ––  3388,,  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  pprriivvaaccyy..

PPAARRTT  IIIIII  sseettss  oouutt  tthhee  aappppeeaall  pprroocceessss  iinn  sseeccttiioonnss  3399  ––  4444..    AAllmmoosstt  aannyy  ddeecciissiioonn  bbyy  aa  hheeaadd  ccaann
bbee  aappppeeaalleedd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  hheeaadd’’ss  nnoottiiccee..    AAnn  aappppeeaall  ccaann  lleeaadd  ttoo  mmeeddiiaattiioonn
oorr  ddiirreeccttllyy  ttoo  aann  iinnqquuiirryy..    TThhee  CCoommmmiissssiioonneerr  hhaass  vveerryy  wwiiddee  ppoowweerrss  ttoo  eexxaammiinnee  oorr  ddeemmaanndd
pprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  rreeccoorrdd  aann  iinnssttiittuuttiioonn  ppoosssseesssseess,,  oorr  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aa  rreeccoorrdd  hheerrsseellff..    SShhee  ccaann
ssuummmmoonn  aannyy  wwiittnneessss  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  aappppeeaall..

IInn  aa  hheeaarriinngg,,  tthhee  hheeaadd  hhaass  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprroovviinngg  tthhaatt  rreeccoorrdd  oorr  ppaarrtt  ooff  iitt  ffaallllss  wwiitthhiinn  oonnee  ooff
tthhee  ssppeecciiffiieedd  eexxeemmppttiioonnss  iinn  AAcctt..    AAss  tthhee  AAcctt  iiss  ssiilleenntt  aass  ttoo  wwhhoo  hhaass  tthhee  bbuurrddeenn  ttoo  pprroovvee  aa
ccoommppeelllliinngg  ppuubblliicc  iinntteerreesstt,,  tthhee  bbuurrddeenn  ffaallllss  oonn  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  sseeeekkss  ttoo  pprroovvee  tthhiiss..    OOnn
aappppeeaall,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  ccaann  mmaakkee  aannyy  oorrddeerr  aanndd  iimmppoossee  aannyy  ccoonnddiittiioonnss  sshhee  ccoonnssiiddeerrss
aapppprroopprriiaattee..    SShhee  ccaannnnoott,,  hhoowweevveerr,,  oovveerrrruullee  aa  hheeaadd’’ss  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ggrraanntt  oorr  ddeennyy  aacccceessss..

TThhee  llaasstt,,  GGeenneerraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAcctt  ddeeaallss  wwiitthh  ffeeeess,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  ootthheerr  ppoowweerrss,,  aanndd  tthhee
rreegguullaattiioonn--mmaakkiinngg  pprroovviissiioonn..    [[nnoottee::  tthheerree  iiss,,  ccoonncceeiivvaabbllyy,,  aa  wwaayy  ooff  mmaakkiinngg  aacccceessss  pprroohhiibbiittiivvee
ppuurreellyy  dduuee  ttoo  tthhee  ccoosstt;;  IItt  wwiillll  bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  ffiinndd  oouutt  aabboouutt  tthhee  CCiittyy’’ss  rreeccoorrdd  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss
ffrroomm  iittss  pprree  aanndd  ppoosstt  aammaallggaammaattiioonn  aannnnuuaall  rreeppoorrttss]]..      AAlloonngg  wwiitthh  aa  vveerryy  lliibbeerraall  ccoosstt  pprroovviissiioonn,,
hhoowweevveerr,,  iiss  aa  pprroovviissiioonn  ffoorr  tthhee  wwaaiivveerr  ooff  ppaayymmeenntt,,  iiff,,  iinn  tthhee  hheeaadd’’ss  ooppiinniioonn,,  tthhiiss  iiss  rreeaassoonnaabbllee
aanndd  eeqquuiittaabbllee,,  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  ccoosstt  ooff  llooccaattiinngg  tthhee  rreeccoorrdd  ddiiffffeerrss  ffrroomm  tthhee  sseett
ffeeee,,  oorr  dduuee  ttoo  ffiinnaanncciiaall  hhaarrddsshhiipp  ooff  tthhee  rreeqquueessttoorr,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ggrroouunnddss  sseett  oouutt  iinn  tthhee
rreegguullaattiioonnss  [[LLooookk  uupp  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  aannyytthhiinngg  rreeggaarrddiinngg  aaddddiittiioonnaall  ggrroouunnddss  ffoorr  ffeeee  wwaaiivveerr..
AAllssoo  llooookk  uupp  wwhhaatt  iiss  ddoonnee  wwiitthh  tthhee  mmoonneeyy  ppaaiidd  bbyy  ppeeooppllee  wwhhoo  rreeqquueesstt  aacccceessss  ttoo  rreeccoorrddss]]..
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AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ddooeess  aannyytthhiinngg  ffoorrbbiiddddeenn  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  mmaayy  bbee  pprroosseeccuutteedd  oonnllyy  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..
AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  ccaannnnoott  bbee  ssuueedd..
HHoowweevveerr,,  tthhee  AAcctt  eexxpprreessssllyy  pprreesseerrvveess  aa  ppeerrssoonn’’ss  rriigghhtt  ttoo  ssuuee  bbootthh  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd  tthhee
mmuunniicciippaalliittyy  ffoorr  aannyy  ttoorrtt  ((ffoorr  eexxaammppllee  nneegglliiggeennccee,,  nneegglliiggeenntt  oorr  ffrraauudduulleenntt  mmiissrreepprreesseennttaattiioonn,,
eettcc..))  wwhheerree  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoott  aacctteedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh..

ss..  4466    PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  CCoommmmiissssiioonneerr

TThhee  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy::
aa))  rreecceeiivvee  rreepprreesseennttaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  
ooff  tthhiiss  AAcctt;;
dd))  eennggaaggee  iinn  oorr  ccoommmmiissssiioonn  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  mmaatttteerrss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ccaarrrryyiinngg
oouutt  ooff  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AAcctt;;
ee))  ccoonndduucctt  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss  aanndd  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg
tthhee  AAcctt  aanndd  tthhee  CCoommmmiissssiioonn’’ss  rroollee  aanndd  aaccttiivviittiieess

ss..  4477  ((11))  RReegguullaattiioonnss

TThhee  LLiieeuutteennaanntt  GGoovveerrnnoorr  iinn  CCoouunncciill  mmaayy  mmaakkee  rreegguullaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg::

aa))  rreelleevvaanntt  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  wwhheenn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  ttoo  wwaaiivvee  aallll  oorr  
ppaarrtt  ooff  ccoossttss
ff))  ffeeeess  rreeggaarrddiinngg  aacccceessss  rreeqquueessttss,,  aappppeeaallss,,  eettcc..

ss..  4488  OOffffeenncceess

NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll::

aa))    wwiillllffuullllyy  mmaakkee  aa  ffaallssee  ssttaatteemmeenntt  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  mmiisslleeaadd  tthhee
CCoommmmiissssiioonneerr  iinn  aannyy  ooff  hheerr  ffuunnccttiioonnss
bb))  wwiillllffuullllyy  ffaaiill  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aa  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  oorrddeerr

ss..  4488  ((22))  PPeennaallttyy

ffiinnee  nnoott  >>  $$  55000000

ss..  4488  ((33))  CCoonnsseenntt  ooff  AAGG

nneeeedd  AAttttoorrnneeyy  GGeenneerraall’’ss  ccoonnsseenntt  ttoo  pprroosseeccuuttee  [[cclleeaarrllyy  tthheerree  iiss  nnoo  ppoolliittiiccaall
ssccooppee  ffoorr  AAGG  ttoo  pprroosseeccuuttee  hheeaadd  ooff  mmuunniicciippaalliittyy]]


