
Budowa systemu udostępniania e-usług 
oraz elektronicznego biura podawczego 

w Mieście Bukowno wraz z utworzeniem telecentrum

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2010r. Gmina Bukowno otrzymała  

dofinansowanie ze  środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie  1.2  

rozwój  społeczeństwa  informacyjnego  na  realizację  projektu  pod  nazwą  „Budowa  systemu 

udostępniania  e-usług  oraz  elektronicznego  biura  podawczego  w  Mieście  Bukowno  wraz  z  

utworzeniem  telecentrum”.  Całkowita  wartość  projektu  to  320 000,00zł,  a kwota  przyznanego 

dofinansowania wynosi 231 000,00 zł 

Głównym założeniem projektu jest rozwój e-administracji poprzez zakup oprogramowania i sprzętu 

komputerowego,  wpływającego  na  usprawnienie  i  znaczne  obniżenie  kosztów  funkcjonowania 

administracji  publicznej,  wdrożenie  Elektronicznego  Obiegu  Dokumentów  oraz  powstanie  punktu 

PIAP wyposażonego w sprzętu umożliwiający korzystanie z zasobów sieciowych. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od II kwartału 2010 do II kwartał 2011 roku. W ten 

sposób  możliwa  będzie  realizacja  zasadniczego  celu,  jakim  jest:  zwiększenie  zastosowania 

nowoczesnych  technologii  informacyjnych  w Gminie  Bukowno  poprzez  rozbudowę infrastruktury 

społeczeństwa  informacyjnego  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bukownie,  w  tym  podniesienie  jakości  

systemu usług elektronicznych w procesie funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie 

dostępu do Internetu i e-administracji dla mieszkańców dzięki funkcjonowaniu telecentrum. 

Przez realizację projektu zamierza się osiągnąć następujące rezultaty: 

• Skrócenie  trwania  procedur  formalnych  i  administracyjnych  w urzędzie  i  związany z  tym 

wzrost zadowolenia interesantów z systemu obsługi,

• Spadek kosztów utrzymania i obsługi interesantów,

• Ograniczenie  trudności  oraz  przedłużających  się  procedur  związanych  z  zakładaniem  

oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

• Zniwelowanie trudności i problemów w administrowaniu systemem informatycznym urzędu

• Wzrost jakości oferowanych przez urząd usług publicznych,

• Zwiększenie szybkości przepływu informacji w urzędzie z zachowaniem terminowości,

• Wzrost poziomu bezpieczeństwa, dostępności przetwarzania i gromadzenia danych w urzędzie



• Dostosowanie urzędu do standardów unijnych ,

• Zwiększenie dostępu mieszkańców i osób przyjezdnych do Internetu i zasobów sieciowych 

(PIAP),

• Wzrost  jakości  życia  mieszkańców  gminy,  dzięki  zminimalizowaniu  czasu  poświęconego 

na procesy formalne i administracyjne w Urzędzie Miejskim,

Rozpoczęła  się  rzeczowa  realizacja  projektu  „Budowa  systemu  udostępniania  e-usług  oraz 
elektronicznego  biura  podawczego  w  Mieście  Bukowno  wraz  z  utworzeniem  telecentrum”.  

Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej Urząd Miejski rozpoczął procedury zakupu części sprzętu 
stanowiącego wyposażenie niezbędne dla realizacji zadania.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w  złotych  równowartości  kwoty  14 000  Euro  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bukownie  (załącznik  do 

Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 8/08 z dnia 14 kwietnia 2008r.) rozesłano zapytania ofertowe na:

• dostawę, instalację urządzenia do sprzętowej ochrony sieci komputerowej,

• oprogramowanie antywirusowe umożliwiające zabezpieczenie stacji roboczych (komputerów) 

przed szkodliwym oprogramowaniem,

• dostawę oprogramowania umożliwiającego kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu,

• dostawę routera kablowego Wi-Fi, który umożliwi bezpieczne połączenie komputerów w sieć 

komputerową,

• dostawę,  instalację i wdrożenie systemu backapowego dla zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa,  dostępności  przetwarzania  i  gromadzenia  danych  w Urzędzie  Miejskim 

w Bukownie,

• dostawę awaryjnych zasilaczy UPS. 


