
Istebna, 29.01.2008r.

Projekty informatyczne Urzędu Gminy Istebna współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej.

Urząd  Gminy  w  Istebnej  jest  w  trakcie  realizacji  kilku  projektów 
informatycznych współfinansowanych z  różnych programów pomocowych Unii 
Europejskiej.  Prace  nad przygotowaniem dokumentacji  i  wniosków trwały  od 
początku 2007r.  natomiast  finalizacja  większości  z  nich  jest  przewidziana  na 
2008r.

Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na 
odległość na terenach wiejskich”

realizowany jest przy współfinansowaniu 
Unii Europejskiej

                           w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Centrum Kształcenia – CKNO w Filli Biblioteki Publicznej w Koniakowie

Urząd  Gminy  w  Istebnej  wraz  z  Gminnym Ośrodkiem Kultury  –  Biblioteką  Publiczną  
w Istebnej  realizuje  Projekt  „Wioska Internetowa – kształcenie  na odległość na 
terenach wiejskich”, który realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju 
Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 jako efekt współpracy z Fundacją Agencji  Regionalnej 
Agencji  Promocji  Zatrudnienia  (FRAPZ)  w  Dąbrowie  Górniczej  oraz  Przedsiębiorstwa 
Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A.

Celem  projektu  jest  stworzenie  Centrum  Kształcenia  zapewniającego możliwość 
ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu 
wiedzy i kwalifikacji. Projekt umożliwił pozyskanie następującego sprzętu komputerowego

• 10  jednostek  centralnych  komputerów  wraz  z  monitorami,  oprogramowaniem 
użytkowym oraz oprogramowaniem wspomagającym kształcenie,

• urządzenie wielofunkcyjne,
• projektor multimedialny,
• instalację sieciową,
• szerokopasmowy dostęp do Internetu wraz z abonamentem,
• telefon VOIP,
• system alarmowy wraz z powiadamianiem,
• meble 

Dodatkowo  projekt  obejmuje  6  miesięczne  pokrycie  kosztów  utrzymania  pracowników 
obsługi, dostępu do internetu, utrzymania lokalu.
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Centra kształcenia na odległość na wsiach” 
realizowany w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 
Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa  oparty na wiedzy Działania 2.1 
Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe 

życie   schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 
pomiędzy wsią a miastem.

Centrum Kształcenia – CKNONW w Filli Biblioteki Publicznej w Jaworzynce

Urząd  Gminy  w  Istebnej  wraz  z  Gminnym Ośrodkiem Kultury  –  Biblioteką  Publiczną  
w Istebnej  realizuje  Projekt  „Wioska Internetowa – kształcenie  na odległość na 
wsiach”,  który  realizowany  jest  przy  współfinansowaniu  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów 
Ludzkich  2004  –  2006   jako  efekt  współpracy  z  Miastem  Zielona  Góra  –  Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz 4system Polska Sp. z o. o. 
z siedzibą w Zielonej Górze.
Celem  projektu  jest  stworzenie  Centrum  Kształcenia  zapewniającego możliwość 
ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu 
wiedzy  i  kwalifikacji  oraz  aktywizację  zawodową  i  społeczną  mieszkańców 
niepełnosprawnych poprzez merytoryczne wsparcie i udostępniane narzędzia do nauki.
Projekt umożliwił pozyskanie następującego sprzętu komputerowego

• 9  zestawów  komputerowych  (stacja  robocza,  monitor)  1  laptop  wraz  
z oprogramowaniem

• 10 zestawów mebli  biurowych
• sprzęt  specjalistyczny  pozwalający  na  korzystanie  z  komputera  przez  osobę 

niepełnosprawną
• faxlefon ,drukarkę 

Dodatkowo  projekt  obejmuje  6  miesięczne  pokrycie  kosztów  utrzymania  pracowników 
obsługi, dostępu do internetu, utrzymania lokalu.

Program Rozwoju Subregionu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Systemu Informacji Przestrzennej  - SIP

Gmina  Istebna  uczestniczy  w  projekcie  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie   wraz  
z  wszystkimi  gminami  powiatu  cieszyńskiego  pt. „Stworzenie  Kompleksowego 
Systemu Informacji Przestrzennej na terenie  Powiatu Cieszyńskiego” 
Projekt obejmuje budowę hurtowni danych i  serwera danych przestrzennych w portalu 
WWW powiatu (serwer mapowy) w jego skład mają wejść:

• moduły zaawansowanego dostępu do danych ewidencyjnych (gruntów, budynków 
i lokali, nieruchomości;

• moduły obsługi decyzji administracyjnych ( działki budynki i drogi) 
• moduł zdalnego udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego 
• moduł Portal Edukacyjny
• moduł integracji z rejestrami publicznymi i gospodarczymi
• moduł wsparcia zarządzania kryzysowego w powiecie 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2007-2013. Wartość całego projektu wyniesie 238.998,00 EUR. Wkład własny 
do projektu to 96 000 złotych z czego 48 000 złotych pokryje Powiat Cieszyński a po  
8 000 złotych każda z gmin.
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Program Rozwoju Subregionu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

Stworzenie punktów dostępu do internetu -PIAP

Gmina  Istebna  realizuje  projekt  „Stworzenie  punktów  dostępu  do  internetu  na 
terenie Gminy Istebna”  Projekt jest  realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  2007-2013.  Wartość  całego  projektu  wynosi
58 823,53 EUR z czego wkład własny całości projektu to 8823,53 EUR (35 294,12 złotych)
Celem projektu jest utworzenie pięciu punktów dostępowych do internetu typu INFOBOX 
na terenie gminy oraz rozbudowa istniejących punktów: w  Gminnym Centrum Informacji 
(GCI) w Istebnej, Centrum Kształcenia na Odlegość (CKNO) w Filli Biblioteki Publicznej 
Koniakowie i Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) w Filli Biblioteki 
Publicznej w Jaworzynce.

Program Rozwoju Subregionu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – SEKAP II

Gmina Istebna wraz z gminami Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Strumień, Wisła  
w  ramach  Stowarzyszenia  Współpracy  i  Rozwoju  Regionalnego  „  Olza”  z  siedzibą  
w  Cieszynie  jako  Lidera  Projektu  realizuje  projekt  pt.  „ Przystosowanie  systemu 
informatycznego  gminnej  administracji  samorządowej  do  kompleksowego 
świadczenia usług drogą elektroniczną”
Projekt jest  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2007-2013. Wartość całego projektu wynosi  188 108,75 EUR Wartość części 
projektu  realizowanego  przez  Gminę  Istebna  wynosi  26  872,68 EUR  z  czego  wkład 
własny 4 030,90 EUR (16 123,61 złotych). Celem projektu jest wdrożenie elektronicznego 
obiegu dokumentów oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w Urzędach Gmin biorących 
udział w projekcie.

Przygotował: Piotr Gazurek
Koordynator projektów

Biuro Informatyki Urzędu Gminy Istebna
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