
 
Mosina, 25 sierpnia 2020 r. 

BR.0003.399.2020 

Data wpływu: 26.08.2020 r. 
Nr sprawy: BR.0003.399.2020 

 

 

       Pani 
       Małgorzata Kaptur 
       Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Mosinie 
 

  

Odpowiadając na pismo z dnia 19 sierpnia 2020 r. poniżej przedstawiam odpowiedź  
na zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie aplikacji multimedialnych oraz systemu SIT/GIS. 

Gmina Mosina korzysta z dwóch aplikacji na urządzenia mobilne. Są to Eco Harmonogram  
oraz Smart Tour. Aplikacja Eco Harmonogram została w zakupiona i wdrożona w roku 2018. Głównym 
jej zadaniem jest informowanie użytkowników o terminach wywozu odpadów. Aplikacja zapewnia 
dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, automatycznie przypomina o terminie 
wywozu oraz o terminach płatności z tego tytułu. Można również z jej wykorzystaniem w bardzo łatwy 
sposób sprawdzić jakie odpady do jakiej frakcji należy przypisać i dzięki temu w łatwy sposób pomaga 
mieszkańcom w procesie prawidłowej segregacji. Można też sprawdzić jak działa PSZOK, gdzie 
przekazać odpady niebezpieczne. Od 2020 roku zostały wprowadzone do aplikacji nowe 
funkcjonalności, została zaktualizowana i zyskała funkcję zgłaszania tzw. dzikich wysypisk odpadów, 
wysyłania komunikatów i alertów. Miesięczny koszt korzystania z tej aplikacji wynosi 369 zł brutto 
(aktualna umowa OŚ.605.1.2019.KP z dnia 2.01.2020 r. na okres do 31.12.2020 r.). Modernizacja  
i nowe funkcjonalności zostały zrealizowane bezkosztowo. Stawka miesięczna nie uległa zmianie. 
Aplikację w zakresie komunikatów, alertów oraz od strony technicznej prowadzi Referat Promocji  
i Kultury. Zgłoszenia dzikich wysypisk obsługiwane są bezpośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. Informacje o tej aplikacji i jej zastosowaniu dostępne są na stronie internetowej 
gminy https://www.mosina.pl/eco-harmonogram. Aktualnie w aplikacji zarejestrowanych jest już 
ponad 5500 użytkowników z terenu gminy. 

Gmina Mosina w ramach Mosińskiej Karty Mieszkańca pracuje również nad kolejną aplikacją. 
Z założenia będzie ona bezpośrednio zintegrowana z MKM, co umożliwi zarówno podgląd swojej karty, 
śledzenie zniżek i konkursów, ale również dostęp do ważnych informacji i komunikatów czy zakupu 
biletów na koncerty i wydarzenia. Aplikacja będzie sukcesywnie rozbudowywana o kolejne 
funkcjonalności w zależności od możliwości i środków finansowych. Na działania związane  
z przygotowaniem tej aplikacji nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych. 

Jednocześnie podczas pracy nad Mosińską Karta Mieszkańca została uruchomiona aplikacja 
turystyczna Smart Tour. Jest to dodatek do MKM i uczestnictwo gminy w aplikacji jest bezpłatne. 
Użytkownicy mogą zaplanować sobie zwiedzanie zgodnie ze ścieżkami turystycznymi dodanymi  
do aplikacji. Dodatkowo aplikacja została wzbogacona o lektora z językiem polskim oraz angielskim,  
a docelowo będzie także posiadała lektora w języku niemieckim. 

System SIT/GIS opracowany w ramach zadania pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego 
systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie (SIT/GIS)” jest obecnie  
na etapie wdrażania - zakończono prace związane z budową 2 składowych systemów (obiegu 
dokumentów z odniesieniem przestrzennym oraz geoportalu), a wdrożenie zostało rozpoczęte z dniem 
3 września 2018 r. Oznacza to, że od tego dnia rozpoczęło się wprowadzanie danych do systemu 
nazwanego przez Wykonawcę SPEKTRUM. Wprowadzanie danych leży po stronie urzędników i jest 



procesem ciągłym, nie można zatem jednoznacznie określić terminu jego zakończenia. System jest już 
udostępniony dla mieszkańców na stronie www.geoportal.mosina.pl. 

Większość funkcjonalności systemów jest dostępna wyłącznie dla pracowników urzędu - są to: 
> obieg dokumentów, 
> wyszukiwanie prowadzonych spraw i dokumentów oraz ich edycję, 
> wyszukiwanie prowadzonych spraw, ich elementów oraz innych składowych   
   geoportalu z poziomu mapy, 
> graficzna prezentacja prowadzonych spraw w odniesieniu do mapy, 
> nadawanie uprawnień dostępu do danych, 
> wprowadzanie zmian w dokumentach z możliwością ich śledzenia, 
> przeprowadzanie analiz statystycznych i matematycznych na wprowadzanych  
   danych, 
> blokowanie wprowadzania tych samych danych, 
> obsługa przez przeglądarkę internetową, 
> brak ograniczenia ilości licencji dostępowych, 
> lokalizacja przestrzenna obiektów za pomocą urządzeń mobilnych, 
> rozróżnienie wnioskodawców od innych osób, 
> uwzględnienie wymagań osób niepełnosprawnych, 
> wyświetlanie całej treści mapy z możliwością włączania i wyłączania poszczególnych  
   warstw, 
> zapewnienie obsługi technicznej systemu, 
> udostępnianie informacji przestrzennej w geoportalu, 
> świadczenie e-usługi publicznej na platformie e-PUAP 
> zgodność z regulaminem organizacyjnym UM w Mosinie, 
> tworzenie modułów tematycznych oraz zagadnień tematycznych z odniesieniem  
    przestrzennym, 
> funkcjonalności wynikające z obowiązujących przepisów, 
> reprezentacja baz danych. 
Funkcjonalności wyróżnione podkreśleniem są dostępne w ograniczonym stopniu  

dla mieszkańców. 
Dotychczas na system gmina wydała 286 385,92 zł. Dofinansowanie środkami zewnętrznymi  

z UE w wysokości 465 636,08 zł zostało zakończone i rozliczone. 
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