Cel projektu:

Szanowni Państwo,

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia
i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem
i przedsiębiorcą.

E-usługi dla Gminy Mietków:
mając na uwadze zwiększenie komfortu korzystania z usług
administracji, podjąłem współpracę z Powiatem Wrocławskim oraz
7 gminami dotyczącą realizacji ambitnego projektu, którego efektem
jest wdrożenie nowych, elektronicznych usług publicznych. Staraniem
władz samorządowych udało się pozyskać wspólnie na ten cel ponad
10 mln zł z Unii Europejskiej.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie funkcjonalnych
narzędzi informatycznych, dzięki którym każdy zainteresowany
podmiot będzie miał możliwość załatwienia części spraw urzędowych
w sposób szybki i sprawny, bez konieczności wychodzenia z domu
bądź biura. Wdrożone w ramach projektu rozwiązania są istotnym
krokiem w budowaniu nowoczesnej administracji w Gminie Mietków
oraz całym Powiecie Wrocławskim, nastawionej na potrzeby
mieszkańców, przedsiębiorców oraz partnerów.
Mam nadzieję, że wprowadzone udogodnienia spotkają się z Państwa
uznaniem, stając się jednocześnie wygodnym i pomocnym narzędziem
do komunikowania się z urzędem.
Adam Kozarowicz
Wójt Gminy Mietków

Lider projektu: Powiat Wrocławski
Partnerzy - gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski,
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Żórawina

Urząd Gminy Mietków

Powiat Wrocławski
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewów/ Zgłoszenie zamiaru
usunięcia drzew i/lub krzewów.
Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Deklaracja na podatek leśny – osoby prawne.
Deklaracja na podatek rolny – osoby prawne.
Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Wymierne korzyści realizacji projektu:
Odczuwalne skrócenie czasu załatwiania spraw oraz
wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie konieczności
osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie.

Obniżenie kosztów zużycia materiałów biurowych.

Stworzenie narzędzi do elektronicznego zarządzania
obiegiem i przechowywaniem dokumentacji, co
zapobiegnie wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu
tych samych dokumentów w różnych miejscach.

e-mail: urzad@mietkow.pl
www.mietkow.pl

Biuro Projektu:
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Tel. +48 71 72 21 783
e-mail: fundusze.ue@powiatwroclawski.pl

ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków
Tel. +48 71 31 68 113
fax +48 71 31 68 184

Gmina Mietków

Od teraz załatwisz
sprawę urzędową
szybko i sprawnie,
bez wychodzenia
z domu czy biura.

Druk i opracowanie materiału jest współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dostęp do e-usług świadczonych za pośrednictwem ePUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) wymaga
posiadania przez osobę fizyczną własnego konta na tej platformie.
Konto można założyć otwierając stronę http://epuap.gov.pl.

O projekcie:
W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego podpisał
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług
publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa
Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic
i Żórawiny” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie
2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.
Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, Partnerami – osiem wyżej
wymienionych Gmin, zgodnie z Porozumieniem o współpracy z dnia
30.10.2015 r., dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
i wspólnej realizacji projektu.
Całkowita wartość projektu:

do 12.146.050 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych:

do 12.083.667 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:

do 10.271.119 PLN

Jak korzystać z e-usług?
W prosty sposób, nie wychodząc z domu, załatwisz teraz wiele spraw
urzędowych przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona.
Logowanie

1.

Zaloguj
się na
ePUAP
(Elektroniczna
Zalogowuj
sięstronę
na stronę
e-PUAP
lub na
Platforma
Usług
Administracji Publicznej).
EBOI swojej
Gminy

http://epuap.gov.pl
Temat

2.

Z katalogu spraw wybierz interesujący
Cię wydział urzędu oraz temat.
Kliknij „Załatw sprawę”.
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Zwiększenie
dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych
dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych
Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin:
Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego,
Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa,
Siechnic i Żórawiny

Formularz

Dofinansowanie do kwoty
Powiat Wrocławski

a
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3.

Wypełnij formularz wymaganymi danymi,
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi
na stronie.

3 167 700

Gmina Długołęka

493 476

Gmina Jordanów Śląski

271 954

Gmina Mietków

250 816

Gmina Żórawina

Podpis

4.

Podpisz dokument przy wykorzystaniu
certyfikatu kwalifikowanego lub
bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP.

770 632

Gmina Kąty Wrocawskie

2 241 364

Gmina Siechnice

1 217 570

Gmina Czernica

640 556

Gmina Kobierzyce

Wyślij

5.

1 217 051

SUMA

10 271 119
Wysłany dokument będzie dalej
procedowany przez pracownika Twojego
urzędu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
wdrożenie e-usług,
oprogramowanie,
infrastruktura techniczna,
system EOD + migracja danych,
systemy dziedzinowe,
utworzenie punktu potwierdzenia
profilu zaufanego ePUAP,

Okres realizacji projektu
zaplanowano na lata 2015 - 2018.

Tak podpisany dokument przekaż do
urzędu klikając „Wyślij”.

system podpisu elektronicznego,
prace wdrożeniowo-instalacyjne,
szkolenia,
dokumentacja projektowa,
zarządzanie projektem,
działania informacyjno –
promocyjne.

Potwierdzenie

6.

Po wysłaniu pisma otrzymasz Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml),
potwierdzające przyjęcie dokumentu
przez urząd.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Priorytet 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne,
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

