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SZEROKOPASMOWY INTERNET W SIEWIERZU

   W dniu 05 lipca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową realizację projektu „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Siewierz”. Zadanie wykonywane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj, co oznacza,
że  jeden wykonawca opracuje  dokumentacje  projektową,  a  następnie  wybuduje  i  dokona rozruchu systemu telekomunikacyjnego klasy
operatorskiej, tj. wielozadaniowej światłowodowej sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Siewierz.

   Początki projektu sięgają 2007 roku, kiedy to Gmina zleciła opracowanie koncepcji projektu „Społeczeństwo informacyjne w Gminie Siewierz”
oraz rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.  Gmina  złożyła  wówczas  do  Instytucji  dofinansowującej  fiszkę  projektową  w  ramach  preselekcji  projektów  planowanych  do
dofinansowania. W roku 2009 Gmina zleciła opracowanie i  złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL a także opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb projektu. W roku ubiegłym wyłoniono inżyniera projektu do obsługi przedsięwzięcia, tj. zespół
ekspertów zobowiązanych do przygotowania, organizacji, nadzoru, koordynacji i zakończenia całego procesu inwestycyjnego związanego z
realizacją zadania, nadzoru nad promocją projektu i udziału w rozliczeniu z instytucją dofinansowującą. W tym samym roku decyzją Zarządu
Województwa  Śląskiego  projekt  pn:  Rozwój  społeczeństwa  informacyjnego  w  Zagłębiu  Dąbrowskim –  Gmina  Siewierz  został  wybrał  do
dofinansowania w trybie pozakonkursowym, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi około 4,5 mln złotych, natomiast wnioskowane dofinansowanie to
2 919 786,80 zł.

   Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie Gminy Siewierz poprzez
rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada stworzenie systemu technicznego, składającego się z ok. 35 km sieci
światłowodowej na istniejącej podbudowie słupów energetycznych oraz 10 km sieci w kanalizacji teletechnicznej. Inwestycja obejmuje również
zakup i montaż 36 szt. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP): 18 szt. Hot – Spotów oraz 18 szt. Infokiosków, które przyczynią się do
upowszechnienia dostępu do Internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projektem objęte będą jednostki administracji
samorządowej oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoły, remizy, placówki kulturalno – oświatowe) łącznie 28 jednostek przy jednoczesnym
wykorzystaniu powstałej  sieci  do transferu danych i  informacji  przez komercyjnych operatorów zewnętrznych.  W celu realizacji  projektu
zostanie  podjęty  szereg  działań  mających  na  celu  kompleksowe  rozwiązanie  problemu  wykluczenia  cyfrowego  oraz  poprawy  stanu
infrastruktury szerokopasmowej na terenie Gminy Siewierz. Zakończenie realizacji projektu planuje się w kwietniu 2013 r.
 

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


