Tak będzie wyglądać Śląska Karta
Usług Publicznych

Strefy
ponownie
odrzucone

Dokładnie taką kartą będą posługiwać się
mieszkańcy Śląska. Na pierwszy rzut oka
przypomina ona kartę bankomatową i też
podobną rolę - elektronicznego pieniądza
- będzie pełnić. Projekt karty, który został
uznany za najlepszy, przedstawia schematyczną cybernetyczną mapę aglomeracji.

Gliwiccy radni po raz czwarty odrzucili
projekt uchwały wprowadzającej strefy
płatnego parkowania. Pierwsze głosowanie nad projektem odbyło się jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Podczas czwartkowej sesji, za
przyjęciem projektu uchwały było 9
radnych, 11 głosowało przeciw.

nie przyjmiemy teraz, to w
tym roku w ogóle nie zaistnieje – ostrzegał na czwartkowej sesji prezydent Gliwic.

Jak stwierdził Zygmunt Frankiewicz, możliwe, że była to
ostatnia próba przyjęcia projektu uchwały, która od samego początku budziła wiele
kontrowersji podczas obrad
w Ratuszu.
- Od momentu uchwalenia
uchwały, do jej wdrożenia minie dobrych parę miesięcy.
To wszystko było wiadome
– w grudniu, wprowadzając
na sesję ten projekt, mówiliśmy, że może zacząć funkcjonować od początku maja.
Tyle czasu jest potrzebne
Zarządowi Dróg Miejskich,
by wdrożyć system. Jeżeli go
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Rodzaje kart:
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wi kodowanie uprawnień do ulg
na przejazdy. Pozwoli to na eliminację konieczności legitymowania się dodatkowymi dokumentami podczas kontroli. Podstawą
zakodowania wysokości ulgi oraz
okresu jej obowiązywania na karcie będzie okazanie stosownego
dokumentu uprawniającego do
ulgi pracownikowi Punktu Obsługi Pasażera. Zarówno karta spersonalizowana, jak i niespersonalizowana, będą mogły dodatkowo
służyć jako nośnik certyfikatu
podpisu elektronicznego.
Wydanie oraz aktywacja pierwszej karty spersonalizowanej
oraz jej wymiana z przyczyn nie
leżących po stronie użytkownika
(np. zakończenie okresu ważności) będą bezpłatne.

KARTA
SPERSONALIZOWANA

(mpp)

.

ŚKUP będzie dawał użytkowni-

busem czy tramwajem, za wstęp
na pływalnie, kąpieliska, lodowiska, hale widowiskowo-sportowe, stadiony miejskie i inne
kompleksy sportowe a także za
parkowanie samochodu. Karta
pełnić będzie również funkcję
identyfikacyjną, np. w bibliotece
czy urzędzie.

kom systemu możliwość korzystania z usług świadczonych
przez różne instytucje, w których
zostaną zainstalowane moduły
do pobierania opłat i doładowania kart.
Będą to: teatry, muzea, centra
kultury, do których bilet wstępu
kupimy właśnie poprzez „elektroniczną portmonetkę“. Poza tym,
kartą zapłacimy za przejazd auto-

Katarzyna Klimek

................................................................................

Proponowane koszty w podstrefie A: do 15 minut - 0,70
zł, za pierwszą rozpoczętą
godz. - 2,80 zł. W podstrefie
B: do 15 minut - 0,40 zł, za
pierwszą rozpoczętą godz. 1,60 zł.

.

Czym jest Śląska
Karta Usług
Publicznych?

Pierwsze karty wydawane będą
początkiem przyszłego roku.
- Użytkownicy będą mieli do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną – zawierającą dane identyfikacyjne użytkownika. Będzie

Przypomnijmy, na mocy projektu przygotowanego przez
ZDM, w centrum miasta
wyznaczono dwie podstrefy
płatnego parkowania. Pierwsza (czerwona) obejmować
ma Starówkę, natomiast druga (zielona), pozostałe ulice
w centrum Gliwic. Opłaty za
parkowanie miałyby być pobierane w dniach roboczych
w godzinach od 10.00 do
18.00. W lutym, po apelach
części radnych, wprowadzono możliwość wnoszeniach
zryczałtowanych opłat dziennych (przy okresie minimum
sześciu dniu).

Trzech radnych, Kajetan
Gornig, Marek Widuch oraz
Krzysztof Kleczka, wstrzymało od głosu.

mógł z niej korzystać jedynie posiadacz karty. Druga karta - niespersonalizowana – nie zawiera
danych osobowych, będzie z niej
mogła korzystać każda osoba,
która w danej chwili posiada kartę - informuje Anna Koteras.

Na karcie jej użytkownicy odnajdą niezbędne informacje, takie
jak: adres strony www projektu
oraz telefon kontaktowy, ponadto całość opatrzona będzie stosownymi logotypami informującymi o dofinansowaniu projektu z
środków UE.
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Karty wydawane będą na wniosek zainteresowanej osoby. Złożenie wniosku będzie możliwe w
dowolnym Punkcie Obsługi Klienta bądź też drogą elektroniczną
przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta).
Dzięki danym użytkownika zapisanym w pamięci karty możliwa
będzie sprawniejsza obsługa
klienta w instytucjach publicznych. System pozwoli na automatyczne zapisywanie informacji
w elektronicznych formularzach,
co pozwoli na skrócenie czasu
obsługi, poprzez wyeliminowanie
konieczności ręcznego wypełniania formularzy.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA

Karta spersonalizowana umożli-

System ŚKUP przewiduje także
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a co za tym idzie, niemożliwym
będzie jej wykorzystanie w procesach związanych z identyfikacją.
Dla osób uprawnionych do przejazdów ulgowych używanie karty
niespersonalizowanej w przypadku korzystania z usług komunikacyjnych będzie pociągało za
sobą konieczność posiadania
dokumentów potwierdzających
uprawnienia do posiadanych zniżek. Pozostałe funkcje kart pozostaną identyczne.

wykorzystanie kart niespersonalizowanych. Ten typ kart dostępny będzie dla wszystkich
zainteresowanych. W ramach
funkcjonalności karty niespersonalizowanej również przewiduje
się możliwość używania jej jako
instrumentu pieniądza elektronicznego.
Karta niespersonalizowana nie
będzie dawała możliwości zapisywania danych użytkownika,
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