
Informacja o projekcie realizowanym
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie

Powiatowym w Puławach

Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności

regionów

Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Beneficjent: Powiat Puławski

Planowany okres realizacji: 11.10.2005 – 30.12.2005 r.

Budżet (całkowita wartość projektu, kwota dofinansowania z EFRR lub EFS, kwota
dofinansowania z budżetu państwa): 
Wartość projektu 230.392,59 
Kwota dofinansowania z EFRR 172.794,44

Cele projektu (max. ½ strony):

Celem projektu jest rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez
poprawę efektywności funkcjonowania samorządu - przyspieszenie załatwiania spraw w
urzędzie. Umożliwi to mieszkańcom Powiatu Puławskiego szybszy dostęp do informacji o
załatwionych sprawach. Realizacja projektu pozwala wyrównać dysproporcje między
Puławami a dużymi ośrodkami miejskimi dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. 

Szczegółowe cele projektu to: 
- wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług
publicznych 
- rozwój e-usług publicznych zaspokajających potrzeby obywateli-klientów urzędu.

Wprowadzany w ramach projektu elektroniczny obieg dokumentów porządkuje pracę,
poprawia jej organizację, a także pozwala na szybszy dostęp do dokumentów
zarchiwizowanych. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów skraca czas załatwiania
spraw w urzędzie, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu.
 E-obieg pozwala ponadto na generowanie informacji o stanie załatwianych w urzędzie spraw.
Realizacja celów poprawia sprawność obsługi mieszkańców powiatu a przez to przyczynia się
do rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu oraz wzrostu jego atrakcyjności
inwestycyjnej. Zredukowane zostaną wydatki na eksploatację sprzętu biurowego a Publiczne
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punkty dostępu do internetu zapewniają możliwość korzystania z niego osobom nie mającym
do niego dostępu.

Streszczenie projektu (max. ½ strony):

Starostwo  Powiatowe  Puławach  zatrudniające  ponad  130  pracowników  obsługuje
blisko  120  tys.  mieszkańców  Powiatu  Puławskiego,  który  jest  drugim,  co  do  ilości
mieszkańców  powiatem  ziemskim  w  województwie  lubelskim.  Przed  realizacją  projektu
istniejąca w urzędzie sieć komputerowa obejmowała zaledwie 14 komputerów. Większość
spraw w urzędzie była prowadzona bez odpowiednich narzędzi obiegu dokumentów, lokalnej
sieci  komputerowej oraz zarządzania przepływem pracy. Powodowało to wydłużenie czasu
załatwiania  spraw  oraz  negatywnie  wpływało  na  jakość  obsługi  klienta.  Starostwo  nie
korzystało  w  wystarczającym  stopniu  z  technologii  społeczeństwa  informacyjnego  i  nie
oferowało  e-usług  dla  obywateli.  Analiza  sytuacji  wykazała  potrzebę  modernizacji  i
rozbudowy  sieci  komputerowej  w  urzędzie  oraz  zakupu  sprzętu  niezbędnego  do
prawidłowego  jej  funkcjonowania.  Dlatego  też,  gdy został  ogłoszony konkurs  w  ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.5 Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego pracownicy starostwa przygotowali  projekt  „Modernizacji  i
rozbudowy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Puławach” i złożyli
wniosek o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i można było przystąpić do jego realizacji.

W ramach projektu wykonano komputerową sieć logiczną wraz z dedykowaną instalacją
elektryczną,

Zakupiono także:

dwa serwery z oprogramowaniem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci, 

elementy aktywne sieci

skanery i zasilacze awaryjne UPS oraz

10 komputerów posiadających dostęp do internetu, co umożliwia pracę w sieci komputerowej
nowych stanowisk dotychczas nie posiadających takiej możliwości 

Ustawiono dwa infomaty wewnętrzny i zewnętrzny umożliwiające dostęp do internetu
mieszkańcom Powiatu Puławskiego oraz turystom (Infomat zewnętrzny jest umieszczony w
sąsiedztwie kompleksu pałacowo parkowego Czartoryskich).

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym 
w Puławach, trwale poprawiła efektywność samorządu i zarządzanie powiatem. Połączono
istniejącą sieć komputerową z nową siecią poprzez połączenie wszystkich wyszczególnionych
w projekcie komputerów urzędu wraz z właściwymi serwerami, sieć może być łatwo
rozbudowywana w wielu miejscach na bazie istniejących technologii przez doposażenie
urządzeń. Serwer główny przygotowany jest do obsługi 103 stanowisk(14 istniejących 89
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nowoprojektowane). Serwer dodatkowy pełni rolę serwera poczty elektronicznej i serwera
stron WWW.

Projekt jest zgodny z priorytetami ”Planu Działań e-Europa 2005 Społeczeństwo
informacyjne dla wszystkich”. Priorytety te to: zwalczanie wykluczenia cyfrowego, tworzenie
warunków do rozpowszechniania użycia Internetu, tworzenie usług dostępowych on-line,
tworzenie cyfrowej treści.
Zgodność projektu ze Strategią Informatyzacji Rozwoju Regionalnego, zapewnia
elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie i elektroniczna archiwizacja oraz rozwój
elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. 
Zapewniono publiczny dostęp do internetu poprzez ustawienie dwóch infomatów
wewnętrznego na parterze budynku Starostwa i zewnętrznego przed budynkiem. Umożliwia
to korzystanie z internetu szerszej grupie osób w tym niepełnosprawnym.

Dzięki zrealizowaniu projektu po wprowadzeniu podpisu elektronicznego będzie możliwa
pełna elektroniczna komunikacja z urzędem, czyli między innymi załatwianie spraw drogą
elektroniczną. 
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