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Marcin Etienne KLM, kr
Radny Gminy Łomianki J TRZ

Małgorzata 'ebrowska-Plotrak,

Burmistrza Łomianek
Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak
w miejscu

INTERPELACJA

w sprawie aktualizacji zakładki „Nasze Zwierzaki” na stronie
internetowej Urzędu Miasta www.lomianki.pl

Na wstępie, bardzo dziękuję za odpowiedźz dnia 29 listopada 2019 r. na złożoną
15 listopada 2019 r. interpelację. Niestety wyjaśnienia zawarte w przesłanym mi piśmie, choć
bardzo obszerne, mijają się miejscamiz rzeczywistością. Nadal strony internetowa nie jest
aktualizowana, czego dowodem jest załączona korespondencja pomiędzy Panią

a Urzędem.

22 listopada 2019 r. Pani | wysłała maila do Przewodniczącej Komisji
Dialogu Społecznego, Pani W wiadomości poinformowała onap.
Dragunowicz, że przejmuje zadania pracownika Wydziału Komunikacji Zewnętrznej, Promocji
i Mediów- Pani Karoliny Żebrowskiej, która z dniem1 listopada złożyła wypowiedzenie. Tak
na marginesie, szkoda,że osoby zainteresowane mogły się dowiedziećo tym dopiero po
trzech tygodniach (sicl).

Pani
_ poprosiła o przesyłanie informacji, jakie miałyby być

zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach (zakładka
„Zwierzaki”). Otrzymana wiadomość pozwoliła mieć nadzieję, że od tej pory sprawy
postępowały będą bez specjalnych zakłóceń. Jaksię okazało... nadzieję płonną.

Dzień po otrzymaniu maila p. przesłała swoją odpowiedź. Załączyła w niej
dokument z prośbą o zamieszczenie zawartych w nim informacji na stronie Urzędu
(Dokument w załączeniu).



Od tamtego czasu minęły dwa tygodnie. Brak jest jakiegokolwiek odzewuw sprawie ze
strony podległych Pani pracowników. Nie ma nawet odpowiedzi na wysłanego maila.
Na stronie oczywiście również — żadnych zmian.

Sytuacja ta jest frustrująca dla członków Komisji Dialogu Społecznegods.Zwierząt.
Ponadto brak aktualizacji strony i świecące pustkami podmenu w oczach mieszkańców
mylnie świadcząo niepoważnym działaniu utworzonej przy Urzędzie komisji, co w dużej
mierze personalnie, krzywdząco, uderza w prężnie działającą jej przewodniczącą

Bardzoproszęoinformację, czym jest spowodowany bałagan, który generuje problemy
komunikacyjne, a co za tym idzie brak działania Urzęduwniniejszej sprawie? Czy mogę
liczyć na to, że współpraca Urzędu z Przewodniczącą KDS, Paniąwnajbliższym czasie ulegnie poprawie?

Z poważaniem, Ntel wrcin Etienne

W załączeniu:
Korespondencja Pani rzędem


