
Platforma e-urząd coraz bliżej wprowadzenia do użytku 

Do urzędu przez internet już niedługo! 

Raciąż nadąża za rozwijającym się otoczeniem i wprowadzanymi w samorządach 

unowocześnieniami. Dzięki projektowi e-urząd wchodzimy w końcu w XXI wiek. Podejmujemy 

coraz szersze działania mające na celu wprowadzenie platformy e-urząd w Raciążu. Zyskają na tym 

wszyscy.  

Pracownicy Urzędu Miejskiego przeszli już wstępne szkolenia w zakresie funkcjonowania i obsługi 

platformy e- urząd. W najbliższych dniach prowadzone będą kolejne szkolenia mające na celu 

umożliwienie prawidłowego wprowadzenia i funkcjonowania platformy w naszym urzędzie. Także w 

najbliższych dniach pracownicy podejmą się testowego działania i pracy z rzeczoną platformą. W 

ramach realizacji projektu podjęto już również działania mające na celu przygotowanie do wdrożenia 

nowego systemu. Wyremontowano i przygotowano do działania serwerownię. Prowadzone były 

prace polegające na wykonaniu sieci dedykowanego zasilania oraz budowie sieci komputerowej wraz 

z testami i pomiarami. W jednostkach miejskich pojawił się sprzęt komputerowym z ujednoliconym 

oprogramowaniem, z którego pracownicy już korzystają. Przewidywany termin rozpoczęcia e – usług 

to 1 stycznia 2019r. Zatem drodzy mieszkańcy już wkrótce wiele urzędowych spraw będziecie mogli 

załatwić bez wychodzenia z domu. 

Wsparci dofinansowaniem 

W ramach projektu pn. „Platforma e-urząd w Raciążu” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 

800 tys. zł. Łączna kwota na realizację projektu to blisko milion złotych. Część wydatków już 

ponieśliśmy. Ze środków tych finansujemy system e-urząd oraz informatyzację urzędu wraz z 

zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. Wszystko po to, by ułatwić życie 

mieszkańcom, którzy bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim w 

Raciążu oraz jednostkach podległych.  

Korzyści dla mieszkańców  

Każdy mieszkaniec naszego miasteczka będzie mógł załatwić przez internet sprawy, które musiał 

dotychczas załatwiać bezpośrednio w urzędzie. Po wprowadzonych udogodnieniach będziemy mogli 

złożyć wniosek o dowód czy zapłacić za wodę lub podatek bez potrzeby pojawiania się w urzędzie. 

Dzięki uzyskanej dotacji usprawnimy działanie urzędu w zakresie informatycznym. Efektem 

wprowadzanych zmian będzie możliwość załatwiania spraw związanych z zameldowaniem, z 

Urzędem Stanu Cywilnego czy z uzyskaniem dowodu tożsamości. Ponadto przez internet uda nam się 

rozwiązać sprawy związane z podatkiem lokalnym, uzyskać zezwolenia, czy zarejestrować działalność 

gospodarczą. Co więcej będziemy mogli zająć się sprawami dotyczącymi odpadów komunalnych czy 

świadczenia usług społecznych. Korzyści dla mieszkańców jest wiele. każdy interesant będzie miał 

możliwość m.in. pobrania i przesyłania stosownych dokumentów czy zadania pytań pracownikom 

raciąskiego urzędu. Mieszkańcy Raciąża z ułatwień będą mogli skorzystać już w niedalekiej 

przyszłości.  

Czym jest e-urząd?  

E-urząd to platforma elektroniczna. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto 

Raciąż dostępu do korzystania z usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

bezpiecznego profilu zaufanego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. Po zmianach z urzędem połączymy się bez wychodzenia z domu, przez internet. 

Platforma e-urząd składa się ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych. Są 



one odpowiednikami druków papierowych. Złożone przez internet wnioski rozpatrywane są przez 

pracowników urzędu, którzy tą samą elektroniczną drogą przesyłają odpowiedź. Platforma usprawni 

zarządzanie urzędem i jednostkami podległymi. 

UM Raciąż 


