UCHWAŁA NR XXVII/199/16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 14.12.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Santok
do realizacji projektu: „Lubuski e-Urząd II”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Santok
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejszym Rada Gminy Santok wyraża zgodę na nawiązanie
współpracy i zawarcie przez Gminę Santok umowy partnerskiej w sprawie
realizacji projektu „Lubuski e-Urząd II”.
§ 2. Na wkład własny związany z realizacją projektu „Lubuski e-Urząd II”
zabezpieczone zostaną środki finansowe na lata 2018 i 2019 w Wieloletnim
Planie Finansowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY
Rady Gminy Santok
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Santok do realizacji projektu:
„Lubuskie e-Urząd II”

Uchwała ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletnim Planie Finansowym
(WPF) Gminy Santok na lata 2018 (42 513,11 zł), 2019 (42 513,11zł) co stanowi 15% naszego
wkładu w celu realizacji projektu „Lubuski e-Urząd II” i jest niezbędna do podpisania umowy z
Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w
Zielonej Górze, z terminem do dnia 27 grudnia 2016r.
Projekt „Lubuski e-Urząd II” jest kontynuacją poprzedniego projektu „Lubuski e-Urząd” dzięki,
któremu uzyskaliśmy m.in. sprzęt informatyczny (serwer, komputery, ruter, UPS 15Kw, szafę
rockową) rozprowadzenie sieci wewnętrznej teleinformatycznej jak również elektrycznej do
poszczególnych stanowisk pracy. Projekt „Lubuski e-Urząd II” ma na celu udostępnienie
platformy cyfrowej – tzw. Konta Mieszkańca (Konta Przedsiębiorcy), które będzie punktem
dostępowym nie tylko dla mieszkańców / przedsiębiorców z gminy Santok ale również dla
wszystkich posiadających na terenie gminy grunty, budynki, nieruchomości itp., dzieci
uczęszczających do przedszkoli, szkół. Będzie ono udostępniało e-usługi realizowane przez
komponenty projektowanego Systemu. Mieszkańcy będą mogli oprócz skorzystania z możliwości
realizacji usług w formie elektronicznej sprawdzić status swoich spraw w urzędzie oraz opłacić i
zweryfikować swoje płatności. Konto to będzie jedynie punktem dostępowym dla mieszkańców
lub przedsiębiorców. Wszystkie działania i realizacja spraw odbywać się będzie w Systemie,
który będzie miał budowę modułową, gdzie za poszczególne obszary odpowiedzialne będą
dedykowane aplikacje. Powstanie zintegrowany system dziedzinowy odpowiadający za zadania
realizowane przez jednostkę. Połączenie z Urzędem Marszałkowskim pozwoli naszym
mieszkańcom uzyskanie ww. informacji w innych gminach naszego województwa a w przyszłości
na terenie naszego kraju.

