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KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU "ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" - /01.06.2010 R./
W związku z realizacją projektu pn: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Siewierz”
informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 – Sala Posiedzeń w dniu 1 czerwca (wtorek) o godz.
14.00 odbędą się konsultacje dotyczące w/w. projektu.
Przedmiotem projektu jest połączenie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz 26 podległych jednostek światłowodową siecią teletechniczną.
Inwestycja obejmuje również zakup i montaż 18 szt. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) oraz 18 Hot – Spotów. Dzięki budowie
sieci światłowodowej będzie możliwe również przyłączenie do nowo wybudowanej sieci lokalnych i regionalnych operatorów, świadczących
usługi odbiorcom końcowym na bazie wysokiej jakości łączy poprzez realizację punktu styku z operatorem.
Projekt zakłada stworzenie systemu technicznego, składającego się z ok. 35 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupów
energetycznych oraz 10 km kanalizacji teletechnicznej. W koncepcji zakłada się wykorzystanie słupów sieci średniego napięcia,
wykorzystywanej przez energetykę do doprowadzenia zasilania do miejscowości oraz słupów sieci niskiego napięcia wykorzystywanej, jako sieć
dystrybucyjna, zasilająca końcowych odbiorców energii oraz instalacja oświetlenia dróg. Nie przewiduje się wykorzystania sieci wysokiego
napięcia.
Gmina Siewierz posiada wstępną gwarancję zapewnienia doﬁnansowania na realizację w/w. projektu ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura Społeczeństwa
Informacyjnego.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane korzyści, jakie przyniesie budowa sieci teletechnicznej oraz możliwości i zasady funkcjonowania
systemu informatycznego.
Poniżej zamieszczamy dwie ankiety skierowane do mieszkańców i do operatorów telekomunikacyjnych, której celem jest rozpoznanie potrzeb
i zdiagnozowanie infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Siewierz.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: inwestycje@siewierz.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz lub złożyć osobiście w sekretariacie lub w punkcie obsługi interesanta UMiG Siewierz w
terminie do 1 czerwca 2010 r.
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