
PROCEDURA TWORZENIA 
SAMORZqDOWEGO SERWTSU INFORMACYJNEGO 

Samorzqdowy senvis informacyjny jest zbiorem informacji dotyczqcych hnkcjonowania i 
zycia w gminie Pawlowice, ktore regularnie przekazywane sq do niezaleznych mediow. 

Senvis sporzqdzany jest raz w tygodniu, w Brode, i zawiera informacje o aktualnych 
wydarzeniach oraz planach na najbliiszy tydzien, od piqtku wlqcznie. 

Zredagowane wiadomosci wysylane sq do mediow drogq elektronicznq oraz umieszczane sq 
na stronie internetowej gminy \v\v\v.pa~;l\r.lo\i.ice.pl. w zakladce: informac-ie dla mediow. 

Lista wsp~racujqcych mediow (zalqcznik nr 1) jest podana na stronie internetowej. Moie 
byc ona rozszerzona o nowe kontakty. Media zainteresowane wspolpracq zostana, ddqczone 
do listy po podaniu na stronie internetowej swoich danych (nazwa, adres, nr telefonu, e- mail, 
nazwisko redaktora, - ow). 

Senvis jest rozsylany do medibw w kaidq hod$ do godziny 15.00, a jeZeli z powodbw 
organizacyjnych jest to niemozliwe (np. dzien ustawowo wolny), wysylany jest w dniu 
wczesniej szym (wtorek). 

Zakres senvisu i osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji dla pracownika 
sporzqdzajqcego senvis podane sq w zalqczniku nr 2.  

Sposdb gromadzenia i opracowywania informacji: 

W kaidq $rode do godziny 9.00 poszczegolni pracownicy (wymienieni w zalqczniku nr 2) sq 
zobowivani przekazac drogq elektronicznq na adres ])l-o~noc.ia? ?J I ~~~l~ i c ~ w  informacje 
dotyczqce biezqcego funkcjonowania referatow i jednostek organizacyjnych oraz 
planowanych dzialan. Informacje otrzymuje osoba redagujqca senvis 
Kompletna informacja powinna zawierac: date wydarzenia, czego ono ogolnie dotyczy i 
osobe odpowiedzialnq za udzielanie bardziej szczegblowych informacji. (zalqcznik nr 3) 

@ Po zebraniu danych pracownik przygotowujqcy senvis gromadzi dodatkowe informacje 
niezbedne do sporzqdzenia krotkich notatek dla mediow i opracowuje projekt senvisu wedhg 
ustalonego schematu (zalqcznik nr 4). Osoba redagujqca senvis selekcjonuje informacje 
uwzgledniajqc specyfike i zainteresowanie mediow konkretnymi tematami. 

Przygotowany senvis do godziny 13.00 przedklada wojtowi. Po zatwierdzeniu senvisu przez 
wojta, jest on wysylany pocztq elektronicznq do wyznaczonych mediow i trafia na strone 
internetowq grniny. 

Osobq uprawnionq do udzielania szerszych informacji dla mediow jest wskazany przez wojta 
pracownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Promocji. Natomiast informacji dotyczqcych 
dzia4alnosci Gminnego Osrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu udzielajq kierownicy 
poszczegolnych jednostek. 

Jezeli w zyciu gminy majq miejsce wydarzenia szczegolnej rangi, informacje o nich moga, byc 
wysylane do mediow w dowolny dzien tygodnia. 
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