Płatne parkowanie
czeka na... ŚKUP
Dokończenie ze str. 1

Etap pierwszy

Przetarg na wprowadzenie
Śląskiej Karty Usług Publicznych to jeden z największych
tego typu przetargów w Polsce. Całkowity koszt wdrożenia i utrzymania projektu
Karty do 2018 r. ma wynieść
bowiem ok. 190 mln zł. W
przypadku tak dużych przetargów, sprawę skontrolować
musi jeszcze Urząd Zamówień Publicznych. Gdy ten
wyda decyzję, będzie można
podpisać umowy.

Prace w ramach pierwszego
etapu obejmują utworzenie
dwóch Centrów Przetwarzania Danych, z których jedno
będzie zlokalizowane w siedzibie KZK GOP, natomiast
drugie w budynku Urzędu
Miasta Katowice.

Jak informuje KZK GOP, prace przy wdrażaniu Śląskiej
Karty Usług Publicznych podzielone są na 4 etapy.

K U P O N

Wiceprezydent
Gliwic rezygnuje

dziestu stacjonarnych automatów doładowania kart,
wyposażenia
przynajmniej
sześciuset
pięćdziesięciu
autobusów i tramwajów we
wszystkie urządzenia wraz
z oprogramowaniem oraz
dostawę i uruchomienie w
zajezdniach minimum dziesięciu Punktów Zbierania
Danych.

Etap trzeci
Odbiór trzeciego etapu nastąpi wówczas, gdy prawidłowo
funkcjonować będzie, łącznie z urządzeniami oddanymi
w ramach drugiego etapu,
przynajmniej osiemdziesiąt
stacjonarnych automatów doładowania kart, a co najmniej
tysiąc dwieście autobusów
i tramwajów wyposażonych
zostanie we wszystkie urządzenia. Uruchomione muszą być Punkty Zbierania
Danych we wszystkich
zajezdniach oraz przynajmniej pięćdziesiąt
parkomatów; wymagana jest także instalacja
przynajmniej stu urządzeń w obiektach gminnych.

Przypomnijmy,
karta będzie
pełniła funkcję
elektronicznego
pieniądza i zapłacimy nią za
usługi dostarczane przez
instytucje
publiczne.
Obowiązywać będzie m.in. w środkach komunikacji
miejskiej, w ośrodkach kultury, sportu
i rekreacji, w bibliotekach, czy we wspomnianych już strefach płatnego
parkowania. Karta będzie pełnić również funkcję identyfikatora jej posiadacza a także
nośnika certyfikatu podpisu
elektronicznego.
Docelowo karta ma trafić do
ok. miliona mieszkańców. Co
ciekawe, kartę będą mogły
posiadać również dzieci poniżej 13 roku życia, bo służyć
będzie także do uiszczania
bardzo drobnych opłat.

Renata Caban, zastępca Zygmunta
Frankiewicza, złożyła w środę
pisemną rezygnację ze stanowiska
wiceprezydenta miasta.

Żółto-niebieski
ptaszek, logo Śląskiej Karty Usług
Publicznych, już
jest. Teraz czekamy na kartę...

Etap drugi
Drugi etap obejmuje uruchomienie przynajmniej czter-

Konieczne jest również uruchomienie funkcji płatności i
rozliczeń dokonywanych kartami ŚKUP oraz przekazanie
przynajmniej stu testowych
kart.

Etap czwarty
W ramach czwartego etapu
zaplanowano
rozpoczęcie
wydawania kart oraz powinny zostać zainstalowane i
uruchomione wszystkie pozostałe urządzenia. Etap ten zakończy się najpóźniej do lipca
2013 roku.

Katarzyna Klimek
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- Powodem mojej decyzji jest brak możliwości współpracy z Radą Miejską obecnej
kadencji – tak dotychczasowa wiceprezydent umotywowała swoje odejście.
Prezydent przyjął rezygnację.

Oficjalnie nie ma jeszcze
decyzji, co do nowego szefa
MZUK. Obowiązki dyrektora
sprawuje, póki co, dotychczasowy zastępca Krystiana
Tomali.

Renata Caban pełniła tę
funkcję od 2006 roku. Była
odpowiedzialna głównie za
sprawy społeczne, zdrowotne
oraz edukację. Jak przyznała
była wiceprezydent w rozmowie z telewizją ITV Gliwice,
do decyzji dojrzewała już od
dłuższego czasu.

Co ma w planach
Renata Caban?

i PiS bardzo krytycznie oceniali jej działania, zwłaszcza
w kontekście odrzuconych
niedawno rozwiązań prezydenta dotyczących odpłatności za żłobki i przedszkola.
Na stanowisko trzeciego zastępcy powołano Krystiana
Tomalę, dyrektora gliwickiego Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych.
- Jest bardzo dobrą osobą z
punktu widzenia zarządzania.
Uważam, że będzie moim dobrym następcą, dlatego że
potrafi wyłowić problemy z
całego pakietu spraw – rekomenduje Tomalę dotychczasowa wiceprezydent.

- Ja się odgrażałam już po
„żłobkowej uchwale”, zupełnie zdemolowanej przez radnych – przyznaje Caban.
Przypomnijmy, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
doszło do ostrego spięcia
pomiędzy Renatą Caban
a przewodniczącym RM Zbigniewem Wygodą. Radni PO
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- Spróbuję odpocząć, bo
te ostatnie przeżycia mnie
„umordowały“.
Pewnie
gdzieś wyjadę. Posprzątam
po kapitalnym remoncie, który skończył się już miesiąc
temu.
Po niedługim czasie na pewno będą tęsknić za jakąś pracą, bo należę do osób, które
w życiorysie mają wpisane
„praca, praca i jeszcze raz
praca” - podsumowuje była
wiceprezydent.
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