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Radny Miasta Gdyni

Gdynia, dn. 01.06 2016r.
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Interpelacja
W sprawie uzupelnienia informacji dot. ,,transmrsJi sesTi Rady Miasta Gdyni"

Szanowny Panie Prezydencie,

w

nawiqzaniu do odpowiedzi

na interpelacjg dot.

,,transmisji sesji Rady Miasta Gdyni"

z

dn,

06.05.20'16r. chcialbym zwr6cic uwagg Pana Prezydenta na fakt,2e coraz wiqksze grono mieszkaricowsigga

po internetowe 2r6dla w celu pozyskania informacji na temat dzialania organow gminy, W tym gronie znajduje
sig r6wniez bardzo duza grupa os6b, ktora nie korzysta z ,,medi6w konwencjonalnych" takich jak np. ,,Ratusz"
lub po prostu nie dociera on do nich - naklad to jedynie 28 tys. egzemplarzy i nie wszystkie siq rozchodzq, Dla
porownania dodam, 2e fanpage Gdynia na poftalu Facebook Sledzi ponad 100 000 os6b, a w serwisie Twitter
ponad 22 tys,

W

nawiqzaniu do wqtpliwoSci przedstawionych przez

p, Wiceprezydent Katazyng

Gruszeckq-Spychalg,

chcialbym zwr6ci6 uwagg na kilka nastqpujqcych kwestii:

1,

Jednq publikacjq wideo za pomocq aplikacji Facebook Mentions w miesiqcu trudno uznat za
,,spamowanie", gdy2 za spam mo2na uznac po pierwsze informacje wysylane w duzej ilo6ci (nie mamy

do czynienia z takq sytuacjq), a ponadto informacje niechciane, za ktore trudno uznac te zwiqzane z
funkcjonowaniem organ6w gminy na fanpage'u miasta. Ponadto tego typu transmisje mozna by

wprowadzac

stopniowo np. transmitowac szczeg6lnie podniosle

fragmenty zwiqzane z

funkcjonowaniem rady jak np. Slubowanie radnych, pzyjqcie budzetu na kolejny rok, urodziny Gdyni
itp,, a nastgpnie zweryfikowac jak uzytkownicy reaguj4 na tego typir tresci.
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Fakt, ze Referat Relacji z Mediami nie uzywa aplikacji Periscope nie oznacza, ze nie ma mozliwoSci
wykorzystania jej po zainstalowaniu na urzqdzeniach mobilnych.

(

Relacje umieszczane na senvisie Gdynia,pl maj4 charakter, krotkich notek PR-owych

i nie oddajq

meritum dyskusji prowadzonych w trakcie sesji.
+

Za nietrafiony uznac nalezy argument o mozliwosci obserwowaniaprzez mieszkanc6w obrad w czasie
ich tnruania w budynku Uzqdu Miasta Gdyni, gdyz wysilek jaki mieszkahcy muszq podjqc w tyrn celu

jest znacznie wiqkszy niz uruchomienie stosownej aplikacji, a sesje odbywaj4 siq w godzinach pracy
wiqkszo6ci mieszkalrcow,
Nawet jesli Pan Prezydent wyklucza mozliwo6c przeprowadzenia transmisji za pomocqprowadzonych

przez Referat Relacji z Mediami kont Gdyni proszg o rozwazenie otwarcia dodatkowego, darmowego
kanalu za pomocqinnego porlalu spoleczno6ciowego np, YouTube czy Snapchat,

Z powazaniem,

