
KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiotem  projektu  jest:  Informatyzacja  miasta  Rejowiec  Fabryczny  „e-Rejowiec 
Fabryczny”.

W szczególności realizacja projektu wiązała się będzie z:

1. Modernizacją infrastruktury informatycznej miasta.
2. Budową i wyposażeniem miejskiego centrum zarządzania siecią.
3. Budową  i  wdrożeniem  platform  elektronicznych  dla  zintegrowanego  systemu 

wspomagania zarządzania na poziomie gminnym.
4. Przygotowaniem  gminy  do elektronicznego  obiegu  dokumentów  oraz  rozwoju 

elektronicznych usług dla ludności.
5. Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

Lokalizację w terenie miejsc realizacji projektu zamieszczono na poniższej mapie.

Informatyzacja miasta Rejowiec Fabryczny „e-Rejowiec Fabryczny” w projektowanym etapie 
wiązała się będzie z:

1. przygotowaniem infrastruktury sprzętowej i sieciowej;
2. udostępnieniem mieszkańcom miasta bezpłatnego dostępu do Internetu;
3. uruchomieniem komunikacji między placówkami podległymi; 
4. uruchomieniem systemu poczty elektronicznej dla urzędu i placówek podległych;
5. wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów el-Dok System dla Urzędu  

Miasta,
6. stworzenie portalu informacyjnego z internetową obsługą interesantów,

Planowane  w  niniejszym  studium  wykonalności  działania  stanowią  I  etap  szerszego 
przedsięwzięcia wieloletniego, które w konsekwencji ma doprowadzić do możliwie szerokiej  
informatyzacji wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta. Przewiduje się mianowicie, że w 
etapie II, zaplanowanym na lata 2007-2008 wykonane zostanie:

• przygotowanie systemów dziedzinowych do współpracy (wymiany danych);
• wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu dokumentów we wszystkich placówkach 

podległych,
• stworzenie portalu informacyjnego z internetową obsługą interesantów,
• wdrożenie systemu zabezpieczeń komunikacyjnych i kompleksowej archiwizacji  

danych,
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• wymiana łączy telekomunikacyjnych;
• wymiana sieci zasilającej system komputerowy, 
• stworzenie systemu zdalnego nadzoru nad pracą jednostek podległych,
• stworzenie systemu monitoringu pracy oczyszczalni ścieków i ujęć wodnych,

Zgodnie  z  kosztorysami  branżowymi  oraz  kalkulacjami  własnymi  miasta  całkowity  koszt  
inwestycji (Informatyzacja miasta Rejowiec Fabryczny „e-Rejowiec Fabryczny”) oszacowany 
został na łączną kwotę 285 247,03 PLN. Wszystkie nakłady zostały podane w cenach brutto  
(z uwzględnieniem podatku VAT), z powodu, iż Miasto Rejowiec Fabryczny nie dysponuje 
prawem do jego odliczania, będąc tym samym ostatecznym płatnikiem. Z tego powodu VAT 
stanowi dla budżetu gminy faktyczny koszt.

Koszty  i  nakłady  inwestycyjne  sfinansowane  zostaną  natomiast  przy  wykorzystaniu 
następującej struktury źródeł finansowania.

Lp. Wyszczególnienie 2005 2006 Razem
Wartość [%] Wartość [%] Wartość [%]

A. Nakłady kwalifikowane 150 855,07 100,00% 134 391,96 100,00% 285 247,03 100,00%

A.1. Środki własne miasta 37 713,78 25,00% 33 598,00 25,00% 71 311,78 25,00%

A.2. Dotacja ERDF 113 141,29 75,00% 100 793,96 75,00% 213 935,25 75,00%

Analizowany  projekt  nosi  wszelkie  znamiona  trwałości  technicznej  i  technologicznej.  
Świadczy o tym chociażby, że:

1. Parametry techniczne urządzeń i materiałów, jak również jakość usług odpowiadały  
będą normom obowiązującym w Unii Europejskiej. 

2. Drogą przetargu wyłoniony zostanie Inżynier Projektu, który sprawował będzie pieczę 
nad jakością wykonywanych prac, stosowanych materiałów i urządzeń  pod kątem 
ich  zgodności  z  założeniami  projektów  budowlanych,  jak  też  ogólnych  zasad  
prawidłowego wykonawstwa robót.

3. Na dostarczone elementy wyposażenia oraz urządzenia wymagane będą stosowne 
gwarancje.

4. Projekt techniczny udziela szczegółowych instrukcji zarówno w zakresie stosowanych 
rozwiązań technologicznych, jak też zasad, eksploatacji, konserwacji i diagnostyki. 

5. Co pół roku, dokonywany będzie przegląd techniczny, którego celem będzie bieżące 
monitorowanie stanu technicznego systemu.
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