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Technologie internetowe odgrywają coraz większe znaczenie w sprawnym
działaniu lokalnego samorządu. W ostatnich latach miasto Żywiec wykonało
szereg inwestycji dotyczących rozwoju e-administracji:
yyudział w Systemie Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej SEKAP
yybudowa sieci infokiosków oraz internetowej sieci radiowej
yyrozwój monitoringu bezpieczeństwa opartego na systemie
kamer skomunikowanych drogą internetową
yysukcesywna modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie
Miejskim w Żywcu i jednostkach podległych,
yybudowa żywieckiej, światłowodowej sieci
szerokopasmowej, na którą uzyskano dotację
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2007-2013,
Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”.

Cel projektu
Celem tego Projektu było zapewnienie bezpiecznego i szerokopasmowego
dostępu do Internetu na terenie miasta Żywca, co służyć będzie zwalczaniu
wykluczenia cyfrowego, stworzy lepsze warunki do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, jak też wyższej jakości i dostępności usług e-administracji.
Poprawi się szybkość komunikacji
pomiędzy służbami samorządowymi
oraz komunikacji z klientami urzędów,
a miasto stanie się bardziej atrakcyjne
pod względem gospodarczym,
społecznym i turystycznym.

Sprawna komunikacja miasta Żywiec z innymi
urzędami nie byłaby możliwa bez Internetu
L.p. Oprogramowanie

Relacja

1. Edytor Aktów Prawnych

UM Żywiec =>

2. Płatnik
Bestia - Informatyczny System
3. Zarządzania Budżetami Jednostek
Samorządu Terytorialnego
CEIDG – Centralna Ewidencja
4.
Działalności Gospodarczej
5. Portal Sprawozdawczy
SWDO System Wydawania
6.
Dowodów Osobistych
CEPIK Centralna Ewidencja
7.
Pojazdów i Kierowców
8. PESEL
9. Baza Dana Szefa OC
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Urząd
Urząd Wojewódzki,
Regionalna Izba Obrachunkowa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Regionalna Izba Obrachunkowa
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Ministerstwo Gospodarki
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Główny Urząd Statystyczny
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Urząd Wojewódzki

Korespondencja Urzędu Miejskiego w Żywcu
w formie papierowej i elektronicznej
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*)

Korespondencja Korespondencja
przychodząca
przychodząca
papierowa
elektroniczna
19869
19
21347
136
22822
190
22023
134
19904
249
26432
345
13308
335

Razem
19888
21483
23012
22157
20153
26777
13643

% korespondencji
elektronicznej
do papierowej
0,10
0,63
0,83
0,60
1,24
1,29
2,52

*) Dane zestawiono od 2 stycznia 2008 roku do 22 sierpnia 2014 roku.

Schemat elektronicznego obiegu dokumentów
w Urzędzie Miejskim w Żywcu

Zakres Projektu (1)
Budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, tj. wybudowanie sieci
wzmocnionych kabli optotelekomunikacyjnych ułożonych w istniejącej,
miejskiej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykorzystanie istniejącej
mikrokanalizacji miasta do instalacji
nowego mikrokabla światłowodowego,
co pozwoliło na stworzenie pojemnej
i nowoczesnej sieci miejskiej
z zakończeniami w Głównym Punkcie
Dystrybucji, Lokalnych Punktach
Dystrybucji oraz w końcowych
Punktach Abonenckich.

Zakres Projektu (2)
yStworzenie
y
infrastruktury
Punktów
Dystrybucji

Zakres Projektu (3)
yy Stworzenie Centrum Zarządzania Siecią, które zapewni
sprawną administrację i monitoring sieci miejskiej;
w Centrum zainstalowane zostały dedykowane
serwery, montowane w szafie urządzenia aktywne
oferujące odpowiednią wydajność przetwarzania
oraz odpowiednią pojemność dysków twardych; na
serwerach tych zostało zainstalowane oprogramowanie
systemów zarządzających.

Zakres Projektu (4)
yyBudowa systemu
przesyłu danych
do Punktów Publicznego
Dostępu do Internetu

Zakres Projektu (5)
y4
y nowe stacje
bazowe typu
hot spot

Zakres Projektu (6)
yywłączenie do sieci miejskiej
zasobów istniejącej sieci
radiowej miasta oraz
istniejących punktów PIAP
typu hotspot czy infokiosków

Harmonogram realizacji
Etap 1 - III i IV kwartał 2009 r. - budowa odcinka
teletechnicznej kanalizacji kablowej i kabli
światłowodowych dla potrzeb monitoringu oraz transmisji
danych na terenie miasta Żywiec w relacji budynek
Urzędu Miasta – MZEC „EKOTERM”
Etap 2 – od II kwartału 2012 do
III kwartału 2014 r. – realizacja
pozostałego zakresu Projektu
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łączne koszty realizacji Projektu
brutto wyniosły:
yy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
– 4.132.179,52 zł
yy wkład własny miasta Żywiec – 729.208,16 zł
yy pozostałe koszty (niekwalifikowane) ponoszone
przez miasto Żywiec – 155.450,26 zł
Razem koszty brutto: 5.016.837,94 zł

Najważniejsze efekty rzeczowe
Projektu to:
yy19,81 km - długość wybudowanej sieci szkieletowej
yy4 szt. uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu
do Internetu (PIAP)
yy1 km zasięgu sieci bazowej sieci bezprzewodowej (WIMAX)
yy19 punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach
publicznych
yy1 wdrożony system bezpieczeństwa sieci
yy1 uruchomione centrum zarządzania siecią
yy23 szt. uruchomionych urządzeń dostępowych / punktów abonenckich
yy4 uruchomione stacje bazowe sieci bezprzewodowej
yy4 uruchomione serwery

Wybrane rezultaty Projektu:
yy 19 instytucji publicznych podłączonych
do szerokopasmowego Internetu
yy 23,36 km sieci obsługiwanej przez centrum
zarządzania siecią
yy około 330 osób korzystających
miesięcznie z uruchomionych PIAP

Punkty Publicznego Dostępu do Internetu
w ramach Projektu (1)
Miejskie Centrum Kultury przy Al. Wolności 4 , obejmuje swym
zasięgiem:
yytereny bezpośrednio przy budynku MCK,
yyAleja Wolności; budynki usytuowane
od skrzyżowania z ul. Bracką
do skrzyżowania z ul Batorego,
yyboisko TS Koszarowa,
yyAleja Legionów; od Karczmy
Żywieckiej do Boiska TS Koszarawa,
yytereny zielone pomiędzy
Alejami Wolności i Legionów.

Punkty Publicznego Dostępu do Internetu
w ramach Projektu (2)
ul. Powstańców Śląskich 27, obejmuje swym zasięgiem:
yytereny bezpośrednio przy budynku nr 27,
yyul. Powstańców Śląskich; budynki znajdujące się
w pobliżu nadajnika,
yyparking przy markecie „Lidl”,
yystacja benzynowa „BP”,
yyul. Piłsudskiego; od skrzyżowania
z ul. Poniatowskiego
do Liceum Ogólnokształcącego I,
yyOsiedle Młodych; zachodnia część
bloku nr 17, plac zabaw.

Punkty Publicznego Dostępu do Internetu
w ramach Projektu (3)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gronie na osiedlu 700-lecia 50, obejmuje

swym zasięgiem:
yytereny bezpośrednio przy budynku SM Gronie,
yyos. 700 lecia; wschodnia część bloku nr 29,30,31
+ tereny zielone przed tymi budynkami,
yyul. Habsburgów; parking przed blokiem nr 29 i 31,
budynki mieszkalne.

Punkty Publicznego Dostępu do Internetu
w ramach Projektu (4)
Amfiteatr, obejmuje swym zasięgiem:
yycały teren amfiteatru tj. widownia, scena, parking,
stadion LKS Łucznik oraz przyległe tereny.

Łącznie dostępnych jest na terenie miasta
w obecnej chwili 17 hot-spotów oferujących
tzw. internet socjalny, spełniający wymogi
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Instytucje publiczne i punkty abonenckie
podłączone do szerokopasmowego Internetu (1)
URZĄD MIASTA w Żywcu, Żywiec, Rynek 2 - Centrum Zarządzania Siecią
yyPełnomocnik Burmistrza, Żywiec, ul. Powstańców Śląskich 27,
yyMiejskie Centrum Kultury, Żywiec, Al. Wolności 4,
yyMuzeum Miejskie - Stary Zamek, Żywiec, ul. Zamkowa 2,
yyŻywiecka Biblioteka Samorządowa, Żywiec, ul. Kościuszki 5,
yyStraż Miejska, Żywiec, ul. Zielona 7,
yyBESKID Sp. z o.o., Żywiec, ul. Kabaty 2,
yyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Żywiec, ul. Bracka 66,
yyAmfiteatr, Żywiec, ul. Pod Grojcem,
yySpółdzielnia Mieszkaniowa Gronie, Żywiec, os. 700-lecia 50,
yySzkoła Podstawowa nr 1, Żywiec, ul. Ks. Słonki 14,
yySzkoła Podstawowa nr 3, Żywiec, ul. M.C. Skłodowskiej 2,

Instytucje publiczne i punkty abonenckie
podłączone do szerokopasmowego Internetu (2)
yySzkoła Podstawowa nr 5, Żywiec, ul. Powstańców Śląskich 4,
yyGimnazjum nr 1, Żywiec, ul. Dworcowa 26,
yyGimnazjum nr 2, Żywiec, ul. Zielona 1,
yyGimnazjum nr 3, Żywiec, ul. M.C. Skłodowskiej 2,
yyPrzedszkole nr 1, Żywiec, ul. Ks. Słonki 4,
yyPrzedszkole nr 6, Żywiec, ul. Sporyska 37,
yyPrzedszkole nr 8, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17,
yyPrzedszkole nr 9, Żywiec, ul. Poniatowskiego 12,
yyPrzedszkole nr 10, Żywiec, ul. Kolonia Browar 44,
yyPrzedszkole nr 11, Żywiec, os. Parkowe 16,
yyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żywiec, ul. Zamkowa 10,
yyMiejski Zakład Energetyki Cieplnej „Ekoterm”, Sp. z o.o., Żywiec, ul. Folwark 14.

Korzyści z Projektu dla administracji
samorządowej w Żywcu, obsługującej
mieszkańców, przedsiębiorców, turystów (1)
yynowa serwerownia z 4 serwerami, agregatem prądotwórczym,
nowoczesnym systemem gaszenia gazem, spełniająca wszystkie
wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
yybezpieczna wymiana korespondencji URZĄD - JEDNOSTKI drogą
elektroniczną, na bazie nowej sieci,
yydarmowa telefonia IP w ramach sieci intranetowej pomiędzy
Urzędem Miejskim i jednostkami podległymi,
yymonitoring kilku miejsc w mieście na bazie nowych, szybkich łączy,
yydostęp do szybkiego, szerokopasmowego, darmowego Internetu dla
jednostek podległych Urzędu Miejskiego w Żywcu

Korzyści z Projektu dla administracji
samorządowej w Żywcu, obsługującej
mieszkańców, przedsiębiorców, turystów (2)
yyoszczędności na kosztach prowadzenia korespondencji w
tradycyjnej „papierowej formie”, którą coraz częściej zastępuje
korespondencja elektroniczna,
yyrozwój konkurencyjnej gospodarki elektronicznej na terenie miasta,
przede wszystkim usług e-administracji,
yypoprawa szybkości i bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy
służbami samorządowymi w mieście, jak również komunikacji
urzędników z mieszkańcami, przedsiębiorcami, turystami oraz
współpracującymi instytucjami np. Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach, ZUS, GUS, Regionalna Izba Obrachunkowa,
Ministerstwo Gospodarki itp.

Długofalowe korzyści dla Miasta Żywca
yypoprawa dostępności i jakości usług publicznych oraz skrócenie czasu ich
realizacji
yyzintegrowanie rejestrów państwowych z lokalnymi ewidencjami i rejestrami
utrzymywanymi przez Urząd Miejski w Żywcu
yyefektywne zarządzanie elektronicznym obiegiem spraw i aktami spraw
interesantów,
yywzrost liczby spraw możliwych do załatwienia w urzędach drogą
elektroniczną
yyusprawnienie zarządzania miastem poprzez optymalizację obiegu informacji
oraz obniżenie kosztów działalności administracji samorządowej i kosztów
świadczenia usług publicznych
yyrozwój społeczeństwa informacyjnego
yypoprawa wizerunku miasta wśród inwestorów, przedsiębiorców, turystów

Od kilku lat obserwujemy rosnące znaczenie sieci internetowej w wielu
dziedzinach naszego życia: zawodowego, społecznego, towarzyskiego.
Internet staje się nie tylko podstawa wielu nowoczesnych dziedzin
gospodarki, ale odgrywa też coraz większą rolę w administracji.
Wśród mieszkańców i przedsiębiorców coraz popularniejsze
będzie korzystanie tzw. profili zaufanych ePUAP, a większość
korespondencji prowadzona będzie drogą elektroniczną.
Wzrośnie także rola właściwego zarządzania sieciami
i zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom.
Na te wyzwania Urząd Miejski w Żywcu się przygotowuje,
m.in. dzięki budowie żywieckiej sieci światłowodowej.
Życzę wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom,
inwestorom, turystom aby nowa sieć światłowodowa
spełniła oczekiwania i ułatwiła komunikację z Urzędem
Miejskim w Żywcu oraz jednostkami podległymi.
Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
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