
 

 

Mosina, 3 lutego 2022 r. 

 

AS.0003.2.2022 

 

 

Data wpływu: 03.02.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0012.4.51.2022 

 

 

Pan  

Dominik Michalak 

Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej w Mosinie  

 

 

 

W odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji  

z dnia 19 stycznia br., które wpłynęły pismem BR.0012.4.51.2022 z dnia 20 stycznia br., 

przekazuję następujące informacje:  

 

 

1. W celu jak najszerszego dostępu mieszkańców do istotnych dla nich informacji, Gmina 
Mosina poza tradycyjnymi formami przekazu, takimi jak np. Informator Mosiński czy 
plakaty wysyłane do sołectw i osiedli Gminy Mosina, korzysta także z szeregu narzędzi 
internetowego przekazu informacyjnego, m.in. strona internetowa Gminy Mosina oraz 
media społecznościowe. W tych ostatnich udostępniane są także  informacje publikowane 
na stronach,  z możliwością interakcji czytelników poprzez możliwość zamieszczania 
komentarzy. Ponadto do odbiorców przekazywane są informacje, komunikaty, 
powiadomienia, zaproszenia również za pośrednictwem newslettera,  aplikacji Eco 
Harmonogram czy aplikacji Mobilna Mosina. Wykorzystując już tak rozbudowany system 
informacji dla mieszkańców, w odpowiedzi na wniosek Komisji, zostaną podjęte działania 
w kierunku zintensyfikowania publikacji bieżących informacji za pośrednictwem internetu 
oraz usprawnienia procesu zarządzania informacją dedykowaną przekazom internetowym 
dla mieszkańców. Dodatkowo, w celu udostępnienia mieszkańcom  kolejnego narzędzia do 
kontaktu z Urzędem Miejskim w Mosinie oraz Radnymi Rady Miejskiej, planowane jest 
także uruchomienie na stronie mosina.pl formy internetowej komunikacji z mieszkańcami, 
która funkcjonować będzie jako zakładka umożliwiająca zadawanie pytań zarówno 
Burmistrzowi Gminy Mosina, jak i Radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz uzyskanie na nie 
odpowiedzi. Nad szczegółami technicznymi i merytorycznymi pracuje obecnie Referat 
Promocji Gminy i Kultury. 

2. W sprawie propozycji Komisji ograniczenia kolportażu wydania papierowego „Informatora 
Mosińskiego” wyłącznie do osób, które zadeklarują chęć jego otrzymywania  w tej formie, 
można perspektywicznie rozważyć wprowadzenie proponowanego przez Komisję 
rozwiązania. Należy jednak liczyć się z sytuacją, iż takie rozwiązanie wygeneruje 
dodatkowe koszty, które nie pokryją oszczędności ze zmniejszenia nakładu wydania 
papierowego gazety. Ponadto ułożenie na nowo kolportażu według proponowanego 
rozwiązania, łącznie z pozyskaniem kompletnej wiedzy dotyczącej zadeklarowanych 



odbiorców gazety gwarantującej skuteczne dotarcie gazety do wszystkich chętnych 
i z rozpoznaniem na nowo terenu według takiego rozwiązania przez osoby wykonujące 

kolportaż, będzie procesem wielomiesięcznym i trudnym do skorelowania ze zmianami 

w ilości drukowanego nakładu gazety.  

 

 

 

Z poważaniem 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Adresat 
2. Pan 

Roman Kolankiewicz 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 
Rady Miejskiej w Mosinie 

3. a/a 

 


