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• skrócenie i uproszczenie dostępu do usług
publicznych dla osób ﬁzycznych i prawnych,
• ujednolicenie wymienianych danych,
• wyposażenie jednostek organizacyjnych Miasta
Zabrze w nowy sprzęt komputerowy,
• zniesienie barier związanych z wymianą danych
pomiędzy Urzędem Miejskim i pozostałymi
jednostkami.
Projekt KSOD - SEKAP JM objął 98 jednostek miejskich
oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kompleksowy system obiegu dokumentów funkcjonuje
w tzw. chmurze, a jego oprogramowanie zainstalowano
na serwerze Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Dostęp
do systemu jest możliwy z poziomu przeglądarki
internetowej, dzięki czemu w przyszłości będą mogły
z niego korzystać pozostałe jednostki miejskie.
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– W sobotę, 8 grudnia o godzinie 5.40 na drodze krajowej nr 88 (aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
doszło
do śmiertelnego wypadku z
udziałem pieszego. Nieustalony kierowca potrącił ze
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KSOD

Projekt jest przykładem zaangażowania Miasta Zabrze
w proces informatyzacji. Dzięki jego realizacji
usprawniona zostanie wymiana informacji między
jednostkami miejskimi oraz znacznie podniesiona
jakość obsługi klienta. W tym kontekście odpowiednie
wydają się słowa Prezydent Zabrza, Małgorzaty Mańki –
Szulki, według, której „dzięki wkroczeniu na łatwiejszą
ścieżkę wzajemnego informowania mieszkańcy będą
mogli być obsługiwani jeszcze szybciej”.

Oświata

Dzięki integracji systemu z regionalną platformą usług
publicznych SEKAP, klienci zabrzańskich jednostek
miejskich będą mogli realizować usługi za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu.
Korzystanie z usług przez Internet będzie możliwe
po założeniu konta w serwisie. Utworzenie konta
pozwoli na wysyłanie pism urzędowych na odpowiednich formularzach, które następnie za pośrednictwem platformy SEKAP i elektronicznego systemu
obiegu dokumentów dotrą do pracowników jednostek
miejskich.
W ten sposób pracownicy tych jednostek będą mogli
komunikować się z klientami i drogą elektroniczną
wysyłać im odpowiedzi. W ramach projektu przeprowadzono ankiety wśród pracowników jednostek miejskich,
które pozwoliły na wyłonienie najczęściej realizowanych
usług. To właśnie te usługi znajdą się na platformie
w pierwszej kolejności.

Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
tel.: 32 37 33 492 lub 470
faks: 32 37 33 300
www.um.zabrze.pl
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skutkiem śmiertelnym 26-letniego gliwiczanina. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Komenda Miejska Policji w
Gliwicach – informuje policja.
W czasie weekendu doszło
również do innego potrącenia. 7 grudnia około godziny
17.15 na ul. Asnyka kierujący samochodem marki VW
Lupo 23-latek potrącił idącego chodnikiem 55-letniego gliwiczanina. Mężczyzna
doznał obrażeń ciała i został
przewieziony do szpitala.

Szklankę
wody poproszę
Po gliwickich osiedlach nadal
krążą złodzieje. W ubiegły piątek wykorzystali metodę „na
szklankę wody” i okradli starszego mężczyznę.
O godzinie 13.40 do mieszkania przy ul. Jaskółczej zapuka-

KSOD

ODPOWIEDŹ

...............................................................
Gliwiccy policjanci z IV komisariatu zainterweniowali w sprawie znęcania się nad psem.
30-letni właściciel często bił
i kopał zwierzę, czasem ciągnął
je po schodach. Zgłoszenie
wpłynęło od zaniepokojonych
sąsiadów mężczyzny. Ze wstępnych relacji wynikało, że 30-latek nie dbał o czworonoga (nie
wyprowadzał go na spacery)
i znęcał się nad nim fizycznie.
Mężczyzna został zatrzymany
i przesłuchany, usłyszał zarzuty. W najbliższym czasie stanie
też przed sądem. Grozi mu kara
nawet 2 lat pozba Bił i kopał
psawienia wolności.
Dzielnicowy z tego rejonu został
zobligowany do nadzorowania
sprawy, zaś sąsiedzi zobowiązali się do natychmiastowego
powiadomienia policji, jeśli tylko spostrzegą coś niepokojącego. Wówczas wszczęta zostanie procedura odebrania psa
właścicielowi.

Konto JM
na SEKAP

Konto Klienta
na SEKAP

KSOD

Bił i kopał Śmiertelne potrącenie
psa
Młody mężczyzna został
śmiertelnie potrącony przez
samochód. Do wypadku
doszło na Drodze Krajowej
88 w pobliżu tzw. czarnego
punktu, na wysokości os. im.
Obrońców Pokoju.

WNIOSEK KLIENTA

Infrastruktura

Konto Klienta
na SEKAP

Ogólnym celem projektu jest wsparcie procesów zarządzania Miastem. Dokonano tego poprzez wdrożenie
kompleksowego systemu elektronicznego obiegu
dokumentów, który wykorzystuje platformę SEKAP.
Wdrożenie systemu przyniesie następujące korzyści:

Powiatowy
Urz¹d Pracy

JEDNOSTKA MIEJSKA

Miasto Zabrze realizuje projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie
Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zabrzańskich jednostkach miejskich (KSOD – SEKAP JM).
Projekt otrzymał doﬁnansowanie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w ramach przedsięwzięć
informatycznych. Jest on częścią strategii „eZabrze.
Program budowy społeczeństwa informacyjnego
Miasta Zabrze”, która obejmuje również kilkadziesiąt
innych przedsięwzięć informatycznych.

Zarz¹dzanie
nieruchomościami

KLIENT

Innowacyjne oblicze Zabrza

Szczeniak Neron
ma ok. 4 miesięcy. Został znaleziony gdy błąkał
się po ulicy.
Jest spokojny i pogodny, będzie dużym psem,
od niedawna przebywa
w schronisku. Czeka na
dom. Tel. Schronisko –
501 762 009.
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ły nieznane lokatorowi osoby.
Nieznajomi poprosili 90-letniego mężczyznę o wodę,
chcieli ugasić pragnienie.
Kiedy starszy pan poszedł do
kuchni, pod jego nieuwagę
ukradli pieniądze – 10 tys. zł.

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

Z nożem po pieniądze
Pracownik jednego z zabrzańskich parkingów samochodowych na długo zapamięta wydarzenia z piątku, 7
grudnia. Właśnie tego dnia
24-letni mężczyzna zagroził
mu nożem i ukradł znajdujące się w kasetce pieniądze 300 zł. Do zdarzenia doszło
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na parkingu samochodowym
przy ulicy Kostki.
Bandyta został namierzony
przez mundurowych na terenie Bytomia, przebywał u
swojej dziewczyny. Mężczyzna twierdził, że zabrana
kwota to dług, jaki wzglę-

dem niego miał właściciel
parkingu. W jego zeznania
nie uwierzył jednak prokurator, a także sędzia Sądu Rejonowego w Zabrzu. Został
tymczasowo
aresztowany.
Jego sytuację pogarsza fakt,
że przebywał na warunkowym zwolnieniu.

www.gazeta-miejska.pl
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