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Informacja w gminie nie wszystkich zadowala
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W ciągu 10 dni czytelnicy oceniali "urzędowe" informowanie. Zdecydowana większość ze stu internautów
uznała, że w tej dziedzinie wiele jeszcze należałoby zmienić. 22 uczestników naszej sondy ocenia
informowanie w gminie bardzo dobrze, 9 - dobrze, 25 - słabo i aż 44 - źle.

Zdaniem uczestników sondy

W mojej ocenie największym problemem jest przykładanie większej wagi do informowania o
imprezach niż do informowania o sprawach natury urzędowej, m.in.
●

●

●

●

zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej zaledwie części wymaganych przez prawo informacji
(brak informacji o przeprowadzonych w urzędzie kontrolach, niezamieszczanie dokumentacji
pokontrolnej)
traktowanie BIP- u - elektronicznego narzędzia jak tradycyjnej gabloty - często istotna dla wielu osób
informacja jest widoczna tylko wymagany prawem okres 14-21 dni i następnie jest usuwana lub
chowana do archiwum (dot. to szczególnie procedury planistycznej)
brak usystematyzowanej i przejrzystej informacji o obowiązujacych, będących w trakcie opracowywania
oraz planowanych do opracowywania miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
brak konsekwencji w zamieszczaniu informacji - np. jedne zarządzenia Burmistrza są zamieszczane,
inne trafiają do szuflady - w 2014 r. na 127 wydanych zarządzeń tylko 80 zostało zamieszczonych w
Biuletynie Informacji Publicznej.
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Wszyscy lubimy być dobrze poinformowani o sprawach, które dotyczą nas osobiście, a także o
wydarzeniach, które mają miejsce w naszej gminie. Burmistrz przeznacza duże środki z gminnej kasy na
ten cel.

Ma do tego celu:
1.
2.
3.
4.
5.

Merkuriusza Mosińskiego
gminną stronę internetową www.mosina.pl,
Biuletyn Informacji Publicznej,
ulotki,
plakaty,

6. gabloty osiedlowe i sołeckie.

W informowaniu Burmistrza wspomagają:
●
●
●
●

redaktor naczelny "Merkuriusza Mosińskiego" Dariusz Urbanowicz,
asystent ds. medialnych Bogdan Lewicki,
urzędnicy, którzy tworzą i wprowadzają informacje na strony internetowe,
sołtysi, przewodniczący osiedli.

Jak oceniacie przekazywanie informacji przez władze gminy?
Czy władza wykorzystuje dostępne kanały informacyjne zgodnie z Państwa oczekiwaniem?
Jakie informacje docierają, a jakich bezskutecznie poszukujecie?

Zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz do udziału w sondzie.
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