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Bieżący stan realizacji zadań, w tym zadania zrealizowane i w toku:
1. Przeanalizowano możliwość otwarcia danych o wydatkach w gdańskich szkołach. Nie ma w
tym względzie istotnych przeszkód technicznych, wyzwaniem jest analiza potencjalnych
wyzwań i przygotowanie organizacji na taką zmianę.
2. Działania związane z polityką otwartości miasta Gdańska były prezentowane m.in. na Smart
Metropolii 2016, konferencji Miasto 2.0 miesięcznika Computerworld.
3. Członkowie zespołu otwartych danych pojawiali się w charakterze ekspertów w publikacjach
dla m.in. Dziennika Gazety Prawnej
4. Miasto Gdańsk włączyło się w organizację wydarzeń Europejskiego Tygodnia Kodowania. W
jego ramach uczniowie i nauczyciele z trzech gdańskich szkół ponadpodstawowych mieli
okazję poznać tajniki praktycznego wykorzystania otwartych danych w nauce
programowania.
5. Ukazała się publikacja „Otwarte dane w miastach”, stanowiąca syntetyczne podsumowanie
doświadczeń Gdańska w otwieraniu danych oraz we wdrażaniu polityki otwartości.
6. Opublikowane na platformie otwartygdansk.pl dane o miejscach sprzedaży alkoholu w
Gdańsku zostały wykorzystane przez Koduj dla Polski i nałożone na mapę Gdańska.
7. Wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Zarządzenia Nr 1114/16 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
8. Wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Zarządzenia Nr 1115/16 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie zasad udostępniania i przekazywania w celu ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego
9. 9. Bieżący nadzór narzędzia do publikacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej
oraz odpowiedzi na wnioski. W okresie obejmującym raport upubliczniono 230 wniosków.
Z czego 96% rozpatrzono w ustawowym terminie, a tylko w 4% przypadków doszło do
kilkudniowych opóźnień, wynikających z konieczności przygotowania większej ilości
udostępnianych dokumentów. Średni czas udostępnienia wynosi 11 dni. Dzięki
udostępnianiu treści wniosków oraz odpowiedzi, a także otwieraniu nowych zbiorów
powiększa się baza informacji publicznej UMG. Przekłada się to w samodzielnym
wyszukiwaniu udostępnionych treści przez obywateli oraz braku wnioskowania o tę samą
informację przez różne podmioty. Efektem jest zmniejszenie liczby wniosków w porównaniu
do analogicznego okresu z 2015 roku o prawie 4 %. (II poł. 2015 r.-238 wniosków)
10. Przy współpracy z ZDiZ, UMG jednostka ZTM wdraża rozwiązanie zapewniające otwarty
dostęp do danych z systemu TRISTAR ( ystem transportowy) w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Floty
Czasy rzeczywiste
Linie
Trasy
Przystanki oraz przystanki w powiązaniu z trasą i linią
Ekrany oraz wiadomości na ekranach
Okres ważności danych
Rozkład jazdy wraz z dopiskami dla linii
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Zakresy przechowywanych danych dotyczących linii, tras, przystanków i rozkładów
dla każdej floty

Planowane zadania na kolejny okres:
1. Nawiązanie kontaktu z pomorskimi samorządami w celu zaangażowania ich w działania na
rzecz polityki otwartości.
2. Ustalenie nowych zasad współpracy z fundacją ePaństwo, po zmianach w jej zarządzie.
Aktywizacja współpracy z sektorem NGO.
3. Rozwój portalu otwartygdansk.pl i platformy CKAN
4. Badanie możliwości udostępnienia nowych zbiorów danych.
5. Aktualizacja zarządzenia Prezydenta o polityce otwartości – zmiany w składzie ZOD.
6. Udostępnienie danych z systemu TRISTAR (po zakończeniu wdrożenia)

3.

Zmiany, problemy i zagrożenia:
1. Sytuacja niestabilności prawnej i szybkich zmian w prawie – zapowiedzi możliwych zmian w
ustawie o dostępie do informacji publicznej.

4.

Kwestie otwarte:

Opracowanie:
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Zespół ds. otwartych danych
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