Rekultywacja zamkniętej kwatery Nr 1 składowiska odpadów
komunalnych w Porębie
Koszt całkowity:

1 401 630,83 PLN

Dofinansowanie:

887 232,31 PLN

Poziom dofinansowania:

63,30%

A. INFORMACJE OGÓLNE
•

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

•

Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego: 5. Środowisko

•

Nazwa i numer Działania: 5.2. Gospodarka odpadami

•

Nazwa i numer Poddziałania: Nie dotyczy

•

Typy Projektów: Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk
odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze. Kategoria dominująca.

•

Ścieżka wyboru projektów: Programy Rozwoju Subregionów

W ramach projektu przeprowadzona została rekultywacja zamkniętej kwatery nr 1
komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Poręba.
Projekt polega na uporządkowaniu powierzchni składowiska odpadów, wykonaniu warstw
rekultywacyjnych i zagospodarowaniu terenu na cele przyrodnicze w taki sposób aby
zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko i zabezpieczyć przed migracją zanieczyszczeń.
Jego celem jest poprawa jakości środowiska poprzez zminimalizowanie wpływu
składowiska na poszczególne jego komponenty tj. wody podziemne i powierzchniowe, glebę
i powietrze oraz poprawa atrakcyjności osadniczej, gospodarczej i turystycznej na terenie
gminy Poręba.

Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury KrakowskoCzęstochowskiej w gminie Poręba
Koszt całkowity:

128 392,53 PLN

Dofinansowanie:

102 117,55 PLN

Poziom dofinansowania:

85,00 %

INFORMACJE OGÓLNE
•

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

•

Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego: 3. Turystyka

•

Nazwa i numer Działania: 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

•

Nazwa i numer Poddziałania: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty
publiczne

•

Typy Projektów: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i
remont infrastruktury aktywnych form turystyki. Budowa (w tym rozbudowa,
odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.

•

Ścieżka wyboru projektów: Programy Rozwoju Subregionów

Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej w gminie Poręba,
w tym:
•

wyznaczenie i oznakowanie 12,140 km ścieżek rowerowych łączących gminę Poręba
z sąsiednimi gminami,

•

budowa 3 wiat (punktów odpoczynku) zlokalizowanych w pobliżu tras rowerowych,
wraz z tablicami informacyjnymi, koszami na śmieci oraz stojakami na rowery.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu usług turystyki aktywnej oraz stworzenie
nowych regionalnych produktów turystycznych poprzez wyznaczenie i oznakowanie trasy
rowerowej wraz z budową punktów infrastruktury okołoturystycznej w gminie Poręba.

Elektroniczny Urząd – rozwój e-usług publicznych w Mieście Poręba
Koszt całkowity:

163 321.20 PLN

Dofinansowanie:

127 115.80 PLN

Poziom dofinansowania:

85,00 %

INFORMACJE OGÓLNE
•

Nazwa Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

•

Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego 2. Społeczeństwo Informacyjne

•

Nazwa i numer Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

•

Nazwa i numer Poddziałania Nie dotyczy

•

Typy Projektów: - Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie
regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment zwiększających
zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).
Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji
publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).

•

Ścieżka wyboru projektów: Konkurs

Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Urzędu
Miasta Poręba. Projekt przewiduje stworzenie platformy e-usług publicznych obejmującej
elektroniczną skrzynkę podawczą, system formularzy elektronicznych oraz system
weryfikacji podpisu elektronicznego, a także oprogramowanie służące poprawie jakości
procedur administracyjnych realizowanych w Urzędzie Miasta – elektroniczny system
obiegu dokumentów z systemem przepływu pracy oraz archiwum zakładowym.
Inwestycja obejmie zakup niezbędnego oprogramowania oraz poszerzenie i modernizację
sprzętu komputerowego. Dla pracowników Urzędu przewidziano szkolenia w zakresie
obsługi nowego systemu informatycznego.

Modernizacja i dosprzętowienie SP ZOZ w Porębie w celu poprawy
jakości i dostępności usług medycznych.
Wartość projektu:

305 105,40 PLN

Dofinansowanie:

243 362,70 PLN

W ramach projektu Gmina Poręba przebudowała SP ZOZ w Porębie i dostosowała go do
wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku. Nastąpiła
przebudowa

poradni

ginekologicznej,

pediatrycznej,

laryngologicznej

i okulistycznej. Ponadto w ramach projektu zakupiono 18 nowych urządzeń medycznych
oraz zmodernizowano aparat USG. Nowa aparatura pozwoliła na wymianę części starego,
wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu Zakładu oraz na wprowadzenie do oferty Zakładu
nowych badań.
W ramach projektu zakupiono między innymi: perymetr wraz z komputerem, lampę
szczelinową, tonometr aplanacyjny, kasetę szkieł okularowych, autorefraktometr, soczewki,
gonioskop, stolik elektryczny, kabinę dźwiękoszczelną do badan audiometrycznych, lampy
solux, aparat do krioterapii z zestawem dysz, detektor tętna płodu, spirometr, defibrylator,
inhalatory.
Wykonano remont 6 gabinetów lekarskich, recepcji, sanitariatów. Łączna powierzchni
wyremontowanych pomieszczeń to 1 008 m2.
Dzięki realizacji projektu pacjenci są przyjmowani szybciej i sprawniej. Szczególnie
poprawiła się dostępność poradni okulistycznej, ginekologicznej i poradni dziecięcej.

