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Projekt 5.2.1 PO KL:

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)
Gmina Prochowice zyskała 11 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 Prochowice, jako jeden
z Partnerów projektu w ramach realizacji zadania zyskała
dla swoich petentów 11 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?
Z e-usług korzysta się przez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl

NOWE E-USŁUGI W GMINIE PROCHOWICE:

z zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
10. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
11. Wniosek do budżetu o podjęcie przez organy JST działań
w zakresie realizacji zadań własnych
ADRES PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILU
ZAUFANEGO W GMINIE PROCHOWICE:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. Pismo ogólne do urzędu
3. Podział nieruchomości
4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
5. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
6. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta
8. Zaświadczenie o numerze PESEL
9. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie

URZĄD MIASTA I GMINY PROCHOWICE
Rynek 1, 59-230 Prochowice
Parter, pok. 10
Dorota Leń
Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów
w 8 JST województwa dolnośląskiego”

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.
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