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                                              Interpelacja  

w sprawie osiągnięć Wydziału Komunikacji Zewnętrznej w zakresie 

docierania do mieszkańców z informacjami  
 

Szanowna Pani,  

 

Wydział Komunikacji Zewnętrznej jest podstawową jednostką łączącą Urząd Miejski 

z mieszkańcami Gminy. Prowadzenie czynności informacyjnych, weryfikacja standardu 

komunikacji Urzędu oraz ich analiza to jego podstawowy zakres jego działań. W związku 

z powyższym, proszę o udzielnie informacji na pytania: 

1. Ile ankiet zebrano w konsultacjach planów miejscowych Kiełpina? 

2. O ile wzrosły przychody z PIT w 2020 w wyniku kampanii informacyjnej? 

3. Ile kompostowników rozdysponowano? 

4. Jakie działania wykonano w celu uzasadnienia bardzo wysokiej ceny remontu ul. 

Fabrycznej? 

5. Jakie działania wykonano w celu skłonienia mieszańców do “wytwarzania” mniejszej 

ilości odpadów? O ile zmniejszono ilość odbieranych odpadów w wyniku w/w 

kampanii? 
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6. Ilu przedsiębiorców zgłosiło swoją partycypację w konsultacjach Kodeksu 

Krajobrazowego Łomianek, w szczególności tych, których może dotyczyć obowiązek 

dostosowania swoich nieruchomości? 

7. Ile etatów jest wymaganych do przygotowania Biura Informacji Urzędu Miejskiego? 

8. Ile etatów jest niezbędne do prowadzenia strony WWW? 

9. Ile etatów jest niezbędne do prowadzenia strony BIP? 

10. Ile etatów jest niezbędne do prowadzenia strony na Facebooku? 

11. Ilu mieszkańców dołączyło do każdego z webinariów organizowanych przez UMiG?  

 

      Poznanie osiągnięć Wydziału Komunikacji Zewnętrznej jest niezbędne do 

przeanalizowania powodów zróżnicowania popularności oraz skuteczności działań 

podejmowanych przez Gminę. Pozwolą również ocenić trafność wielu przedsięwzięć właśnie 

przez ten pryzmat. Wydział Komunikacji Zewnętrznej to organ publiczny, a najlepsza jakość 

komunikacji Urzędu z Mieszkańcami Gminy  leży najlepszym interesie tak samo Władz 

Gminy, jak i Mieszkańców. W związku z powyższym niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 

ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dotyczy spraw o istotnym 

znaczeniu dla gminy i zasługuje na rozpatrzenie. 

 

    Na podstawie art. 39[1] ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany 

nagłówku. 

 

Janusz Skonieczny  
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