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w sprawie udziału w plebiscycie i rankingu „Lider usług publicznych”

Informuję, że w okresie ostatnich d
konkretnych programów pobudzania aktywno
planowała uczestnictwa w programach walidacyjnych dotycz
interesantów, których celem mogło by
usprawniania i zaspokajania potrzeb interesantów na tle innych gmin.

Działając w trudnym okresie pandemicznym Urz
wszelkich starań aby zaspokaja
zmusza pracowników samorz
jakość obsługi interesantów pozostawał
 Gmina jest podstawow
jest wykonywanie wszystkich zada
lub występującymi w ich imieniu organizacjami
 Gmina Rossosz nie jest zainteresowana uczestnictwem w plebiscycie
i rankingu ,,Lider Usług Publicznych".
 Mam nadzieję, że potwierdzeniem wysokich kompetencji oraz pe
zaangażowania w życie lokalnej społ
gminy z realizacji wykonywanych zada
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Odpowiedź na petycję 
sprawie udziału w plebiscycie i rankingu „Lider usług publicznych”

 
e w okresie ostatnich dwóch lat gmina Rossosz nie wdra

konkretnych programów pobudzania aktywności obywatelskiej jak równie
a uczestnictwa w programach walidacyjnych dotyczących jako

interesantów, których celem mogło być porównanie działania gminy, procesów
ania i zaspokajania potrzeb interesantów na tle innych gmin.

c w trudnym okresie pandemicznym Urząd Gminy Rossosz dokłada
 aby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Zmieniająca si

zmusza pracowników samorządowych do zmiany dotychczasowych zasad, tak aby
obsługi interesantów pozostawała na jak najwyższym poziomie.
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i jej obowi

jest wykonywanie wszystkich zadań często podejmowanych wspólnie z mieszka
cymi w ich imieniu organizacjami. 

Gmina Rossosz nie jest zainteresowana uczestnictwem w plebiscycie
ug Publicznych". 

e potwierdzeniem wysokich kompetencji oraz pe
ycie lokalnej społeczności jest zadowolenie mieszka

gminy z realizacji wykonywanych zadań. 
 

   Z poważaniem 

          W Ó J T  G M I N Y 
   
            (-) Kazimierz Weremkowicz  

Wójt Gminy Rossosz 
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sprawie udziału w plebiscycie i rankingu „Lider usług publicznych” 

Rossosz nie wdrażała 
ci obywatelskiej jak również nie 
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ania i zaspokajania potrzeb interesantów na tle innych gmin. 
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Gmina Rossosz nie jest zainteresowana uczestnictwem w plebiscycie 

e potwierdzeniem wysokich kompetencji oraz pełnego 
ci jest zadowolenie mieszkańców naszej 
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