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W odpowiedzi na wniosek 0 udzielenie informacji publicznej z dnia 02 .06.2021 r. nizej

podaj~

informacje zawarte we wniosku:

Ad.l . Czy gmina prowadzi sw6j profil na Facebooku?
a)tak
b) tak, nawet kilka Uesl i jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze
pytania prosimy wybrac ten profil, kt6ry rna charakter og6lny i dotyczy codziennego
funkcjonowania urzydu/miastalgminy)
c) Die (prosimy 0 przejscie do pytaDia Dr 10)
2. Jakq roly ma pelnic profil gminy na Facebooku w Panstwa gminie/miescie? (mozliwe jest
udzielenie kilku odpowiedzi)
a) informacyjnq (ulatwia trafienie do mieszkanc6w z infonnacjami dostypnymi takZe w BIP
lub na stronie internetowej)
b) promocyjnq (promowanie walor6w miastalgminy na zewnqtrz)
c) dyskusyjnq (pomaga wszystkim mieszkancom/mieszkankom dyskutowac ze sobq 0
sprawacb, kt6re na co dzien dziejq si y w gminie/mieScie)
d) ma ulatwiac codzienny kontakt przedstawicieli urzydu z mieszkancamilmieszkankami (np.
na profilu pojawia si y takZe w6jt/burmistrzlprezydent i przedstawia
mieszkancom/mieszkankom swojq dzialalnosc, odpowiada na pytania; pojawiajq si y inni
przedstawiciele urzydu, zadawane Sq mieszkancom pytania 0 sprawy gminy itp.)
e) Inna,jakq?
3. Czy zasady korzystania przez gminy/miasto z Facebooka zostaly poprzedzone dyskusjq
majqcq odzwierciedlenie w jakichs dokumentach? Jesli tak, prosimy 0 wiycej informacji 0
tym, jakie to dokumenty.
4. Jak wyglqda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane Sq tylko informacje, kt6re znalazly si y wczesniej w BIP lub na stronie
internetowej urzydu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje
trafiajq w pierwszej koJej nosci
c) Na Facebooka przygotowywane Sq rMne treSci, niekoniecznie pokrywajqce siy z tym, co na
stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?
5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania uzytkownik6w
Facebooka zostaly spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzydzie? (nie chodzi 0 regulamin Facebooka)

a) tak
b) nie
6. Czy w ciqgu ostatnich 12 miesiycy (I maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym
profilu gminy/miasta zablokowani byli jacys uzytkownicy?
a) tak
b) nie
6.1. W jakich sytuacjach zablokowany uzytkownik zostaje na powrot odblokowany?
7. lie osob jest obecnie (na dzien odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym
profilu gminy/miasta w tym serwisie?
7.1. Czy Sq wsrod nich uzytkownicy, ktorzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)
8. Czy profil Facebook gminy prowadzq pracownicy urzydu czy zewnytrzny podmiot
( osobalfirma)?
a) pracownicy urzydu
b) podmiot zewnytrzny (osobalfirma) (proszy przejsc do pytania 8.2)
8.1. Prosirny 0 wskazanie stanowisk, na ktorych Sq zatrudnieni oraz zakresu ich obowiqzkow
zwiqzanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane,
ze prowadzq media spofecznosciowe?)
8.2 Kto decyduje

0

zablokowaniu uzytkownikow na Facebooku?

PONIZSZE PYTANIA DOTYCZJ\ TYLKO PODMIOTOW ZEWN~TRZNYCH
PROWADZJ\CYCH PROFIL. JESLI PROW ADZI GO PRACOWNIK URZ~DU, NALEZY
PRZEJSC DO PYTANIA 9
8.3. Prosimy 0 wskazanie, jakie rna uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy 0
wskazanie roli zgodnie z klasyfikacjq serwisu Facebook:
https:llwww.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostyp do Facebooka z petnq. kontrolq
b) Redaktor - dostyp do Facebooka z czysciowq. kontro \q.
c) Moderator - dostyp do zadan: Odpowiedzi na wiadomosci, Aktywnosc w spofecznosci,
Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostyp do zadaIl: Reklamy , Statystyki
e) Analityk - dostyp do zadan: Statystyki
t) Inna - jaka?
8.3.1. Prosimy 0 informacjy 0 zakresie zadan zwiq.zanych z wykonywaniem umowy na rzecz
urzydu, chodzi 0 opisanie, jakie zadania znajdujq siy w umowie.
8.3.2. Prosimy 0 informacjy 0 wysokosci miesiycznego wynagrodzenia, ktore firma
zewnytrzna otrzymuje z tego tytUfU.

9. Czy widocznosc wpisow na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi
sytuacje, w ktorych post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

0

CZ~SC II - OFICJALNY PROFIL W IB /P

10. Czy istnieje oficjalny profil wojtalburmistrzalprezydenta na Facebooku?
a)tak
b) nie
11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wojtalburmistrzalprezydenta na Faeebooku jest
oplacane z budzetu gminy?
Nie dotyczy

12. JeSli nie istnieje oficjalny profil, to ezy wojt/burmistrz/prezydent prowadzi swoj wlasny
profil, na ktorym informuje 0 sprawach, ktore dziejq si y w gminie/miescie?
NIE
CZ~SC III - REKLAMA GMlNY/MIASTA W MEDIACH SPOLECZNOSCIOWYCH

13. Czy na ktorymkolwiek z profili na Facebooku, ktorego prowadzenie jest oplacane przez
gminy, realizowane Sq dzialania reklamowe, takie jak platna promocja proftlu, konkretnyeh
wpisow lub kampanie reklamowe? Chodzi 0 sytuacje, kiedy taka promocja jest oplacana z
budzetu gminy.
a) Tak - zarowno na profilu(aeh) gminy, jak i wojtalburmistrzalprezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wojtalburmistrzalprezydenta.
d) Nie - nie realizujemy platnych kampanii rekJamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?
13.1. Prosimy 0 informacjy 0 l'!cznych kosztach platnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach spo!ecznoseiowych gminy miydzy 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia
2021 r. (0 ile dotyezy)
Nie dotyczy

