Wiadomości
E-usługi to nie tylko usprawnienie działania urzędów, instytucji, informatyzacja, ale również
przedsięwzięcie, które bardzo dobrze sprawdziło się podczas pandemii koronawirusa. Coraz więcej
spraw w wielkopolskich urzędach można załatwić drogą elektroniczną, tak, żeby nie narażać innych
na zakażenie wirusem.
- Cieszę się, że urzędy w Wielkopolsce konsekwentnie wdrażają coraz bardziej wyrafinowane
procedury, które zakładają dostęp do urzędu w postaci elektronicznej i załatwienie spraw, które do
tej pory wymagały osobistego stawiennictwa – tłumaczy Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.

Od 2017 do 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o rozdysponowaniu ponad
183 mln zł z budżetu unijnego WRPO 2014-2020 na „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.
Beneficjentami tych środków są lokalne samorządy, wielkopolskie szpitale wojewódzkie, powiatowe,
miejskie i kliniczne, także wielkopolska policja czy instytuty naukowe oraz szkoły wyższe.
- Czuliśmy jednak dyskomfort wiedząc, że na liście oczekujących samorządów i instytucji nadal
znajduje się wiele cennych projektów. Udało nam się ostatecznie znaleźć możliwość przesunięć
środków finansowych, dlatego do puli dołączyło 14 projektów z dofinansowaniem na poziomie ponad
22 milionów złotych. To znaczący wkład ze strony regionalnego programu operacyjnego – zaznacza
Marek Woźniak.
Całkowita wartość tych 14 projektów to ponad 27 mln zł. Wśród nich znalazły się projekty gmin
Szydłowo, Międzychód, Kramsk, Jutrosin, Duszniki, Sieraków, Wierzbinek, Kościelec, Września,

Miasta Puszczykowo, Miasta i Gminy Kępno. Pojawiły się także wspólne inicjatywy Gminy Zbąszyń i
Miasta Gniezna, Gmin Kórnik i Komorniki, a także Remondis Aqua Trzemeszno, Gminy Gołuchów i
Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.
- Pandemia spowodowała przyspieszenie cyfryzacji urzędu i usług, ale chcemy pójść dalej i dzięki
dofinansowaniu złączyć wszystkie działające w urzędzie aplikacje. Zmierzamy w kierunku, aby
mieszkańcy w każdej sytuacji - sięgając po komputer czy telefon - wiedzieli, ile mają do zapłacenia
za wodę, czy na jakim etapie znajduje się ich wniosek o budowę domu. Na koniec kadencji chcemy
być gminą w pełni eko i odejść od stosowania papieru w urzędzie, jednostkach i miejskich spółkach
– tłumaczy Piotr Psikus, Burmistrz Kępna.
Z kolei Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, który projekt będzie realizował wspólnie z Miastem
Gniezno zwraca uwagę, że w zakresie rozwoju usług elektronicznych wielkopolscy samorządowcy
powinni współpracować i wymieniać się doświadczeniami. – Nawet małe miasta, takie jak nasze,
powinny pokazywać, że nie boją się nowoczesnych rozwiązań. Dzięki naszemu projektowi chcemy
dać mieszkańcom wiedzę nie tylko na temat spraw związanych z urzędem, ale informować ich o
tym, co dzieje się w centrum kultury i centrum sportu – mówi Burmistrz Zbąszynia.
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