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Gmina Prusice zyskała 21 nowych e-usług
Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej tzw. ePUAPIE
można korzystać z załatwiania spraw poprzez e-usługi w poszczególnych
jednostkach administracji publicznej. Sprawy poprzez e-usługi będzie można załatwiać w 8 JST województwa dolnośląskiego w ramach partnerskiego projektu, którego Gmina Prusice jest Liderem pod nazwą „Rozwój
e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Prusice w ramach realizacji zadania zyskała dla swoich petentów 21 nowych e-usług.
Co to jest e-usługa?
E-usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego
udziału człowieka.
Jak korzystać z e-usług?

NOWE E-USŁUGI W GMINIE PRUSICE:
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Z e-usług korzysta się przez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl
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Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego
Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o numerze PESEL
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Dopisanie do spisu wyborców
Dzierżawa nieruchomości
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Umorzenie w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek
za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

16. Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
17. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
18. Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta
19. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
20. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
21. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań w zakresie realizacji zadań własnych
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Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

