UCHWAŁA NR LIII/1030/18
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn
Na podstawie art. 10a – art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zmianami) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. zapewnia się wspólną obsługę informatyczną jednostkom organizacyjnym
Gminy Olsztyn zaliczanym do sektora finansów publicznych - zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”,
których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wspólna obsługa prowadzona będzie przez jednostkę organizacyjną gminy w formie jednostki
budżetowej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych, zwaną dalej „jednostką obsługującą”. Statut Centrum
Informatycznych Usług Wspólnych stanowi załącznik nr 2.
§ 3. Jednostkami obsługiwanymi mogą być również inne podmioty, o których mowa w art. 10a pkt 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), w
przypadku gdy jednostka obsługująca zawrze z takim podmiotem porozumienie, o którym mowa w art. 10b ust.
3 ww. ustawy o samorządzie gminnym.
§ 4. Jednostce budżetowej przekazuje się mienie, obejmujące niezbędne do realizacji celów statutowych
wyodrębnione składniki majątkowe będące w posiadaniu Urzędu Miasta Olsztyna.
§ 5. Pracownicy Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna zatrudnieni dotychczas przy realizacji
zadań, objętych statutem jednostek budżetowych, stają się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami nowo
utworzonej jednostki w trybie art. 231 Kodeksu pracy.
§ 6. Określa się następujący zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej
obsługi:
1. Świadczenie usług informatycznych dla jednostek obsługiwanych:
1) zapewnienie prawidłowego działania istniejących systemów informatycznych i infrastruktury
informatycznej, w szczególności: aktualizacja oprogramowania, obsługa i usuwanie błędów i awarii,
proponowanie usprawnień i nowych funkcjonalności,
2) zapewnienie właściwego stanu zabezpieczeń systemów informatycznych i zarządzanej infrastruktury
(m.in. wykonywanie kopii bezpieczeństwa, profilaktyka antywirusowa, nadzór nad dostępem,
sprawność zasilania awaryjnego),oraz telekomunikacyjną,
3) zlecanie napraw i konserwacji systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej oraz
telekomunikacyjnej,
4) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę centralnego systemu gromadzenia, wymiany i raportowania
danych,
5) zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów
informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
6) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę centralnych systemów dziedzinowych oraz podsystemów
dziedzinowych specyficznych dla danego obszaru działania, w tym systemów służących do
komunikacji,
7) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę odpowiednich rozwiązań pozwalających na udostępnianie
informacji z systemów informatycznych i publikowanie ich w ramach idei OpenData,
8) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę odpowiednich standardów transmisji danych w ramach
eksploatowanych i nowych systemów,
9) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę infrastruktury IT dla bezpiecznego dostępu do Internetu,

10) dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy
Olsztyn;
2. Świadczenie usług eksperckich dla jednostek obsługiwanych:
1) tworzenie, wdrażanie i koordynowanie strategii informatyzacji Gminy Olsztyn,
2) tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy,
rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
3) nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki,
4) przygotowywanie, udostępnianie i aktualizowanie usług elektronicznych na ePUAP
5) opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie
informatyki,
6) analizowanie i opiniowanie potrzeb zakupów oraz ich optymalizacja w obszarze informatyki w zakresie
zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Olsztyn oraz zgodności technologicznej,
7) w ramach pomocniczych działań zakupowych w rozumieniu art. 15 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych zapewnienie wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności przez:
a) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub
zawieranie umów ramowych;
b) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia;
c) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz
zamawiającego,
8) prowadzenie pomocniczych działań zakupowych w rozumieniu art. 15 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych na potrzeby zamówień do których nie stosuje przepisów Prawa zamówień publicznych,
prowadzonych zarówno na podstawie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień i jak i na
podstawie szczególnych zasad, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub
zawieranie umów ramowych;
b) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia;
c) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz
zamawiającego;
9) realizowanie zadań centralnego zamawiającego w rozumieniu art. 15c Prawa zamówień publicznych w
przypadku podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący Gminy Olsztyn zgodnie z Prawem
zamówień publicznych,
10) pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby działań zakupowych,
rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki oraz szkoleń,
11) organizowanie szkoleń,
12) realizacja zakupów wspólnych,
13) planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
14) realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w
szczególności realizacja i utrzymanie projektu „Cyfrowy Olsztyn”
3. Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego:
1) świadczenie za pomocą sieci szerokopasmowej publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla
jednostek obsługiwanych oraz podmiotów obsługiwanych przez te jednostki tj. mieszkańców oraz gości
Gminy Olsztyn,
2) budowa, modernizacja i eksploatacja infrastruktury światłowodowej i sieci informatycznych dla
jednostek obsługiwanych,

3) dostarczanie sieci światłowodowej i zapewnienie dostępu do jej infrastruktury jednostkom
obsługiwanym,
4) zarządzanie wybudowaną infrastrukturą telekomunikacyjną na terenie Gminy Olsztyn;
5) świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury światłowodowej i sieci informatycznych,
usług na rzecz:
a) jednostek obsługiwanych,
b) użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i art. 7 ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
c) przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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