
Załącznik do Zarządzenia Nr 39 /2005
   Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

          z dnia 29 listopada 2005r.

Procedura działania
Samorządowego Serwisu Informacyjnego

Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ożarów Mazowiecki 2005



§ 1

1. Celem utworzenia Samorządowego Serwisu Informacyjnego Powiatu 
    Warszawskiego Zachodniego jest prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej 
    Powiatu i dostęp do informacji publicznej.

2. Serwis jest elektronicznym serwisem zawierającym informacje                          
    o wydarzeniach, które odbędą się na terenie Powiatu oraz relacje z tych
    wydarzeń.

3. W Serwisie znajdują się m.in. następujące informacje:

- z pracy Rady i Zarządu Powiatu,
- o organizowanych konkursach, zawodach, spotkaniach, imprezach sportowych 
   i kulturalnych,
- o prowadzonych przetargach.

4. Serwis przygotowywany jest przynajmniej raz na dwa tygodnie.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Serwisu oraz wysyłanie informacji 
      do zainteresowanych osób i podmiotów jest pracownik Zespołu ds. promocji, 
      informacji i integracji europejskiej.

2. Nadzór nad realizacją tego zadania sprawuje Wicestarosta Powiatu.

§ 3

1. Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach
    zobowiązani są do bieżącego przekazywania materiałów osobie
    odpowiedzialnej za prowadzenie Serwisu. 

2.  Materiały muszą być przekazywane w formie papierowej podpisanej przez
     Naczelnika Wydziału lub osobę na samodzielnym stanowisku oraz w formie 
     elektronicznej.

§ 4

1. Pracownik Zespołu ds. promocji po zapoznaniu się z dostarczonymi 
     materiałami dokonuje wyboru informacji, które będą zamieszczone 
     w Samorządowym Serwisie Informacyjnym.

2. Pracownik Zespołu ds. promocji opracowuje komunikaty i po uzyskaniu
     akceptacji Starosty lub Wicestarosty przesyła je w wersji elektronicznej 
     do zainteresowanych osób i podmiotów.



§ 5

Informacje  zawarte  w  Serwisie  pozbawione  są  komentarza  politycznego
i umożliwiają mieszkańcom Powiatu dostęp do informacji publicznej.

§ 6

1. Samorządowy Serwis Informacyjny podlega ocenie przez osoby i podmioty 
    otrzymujące Serwis w formie ankiety.

2. Ankieta oceniająca będzie przesyłana do osób i podmiotów, o których mowa 
    w pkt 1 w pierwszym kwartale każdego roku.

3. Analizy ankiet dokonuje pracownik Zespołu ds. promocji, informacji i integracji 
    europejskiej, który formuje wnioski i przedstawia je Staroście Powiatu.

4. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszej procedury.


