
   E-Urząd!  Załatwiaj  swoje  sprawy 

urzędowe nie wychodząc z domu. 

Projekt „e-Myszkovia”. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz  

nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby. 

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  

Rozwoju  Regionalnego w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 scala większość 
działań  realizowanych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego,  jednostki  publiczne  i  prywatne 
w  ramach  pozyskanych  funduszy  strukturalnych  z  Unii  Europejskiej.  Dynamiczny  rozwój  przy 
jednoczesnym wzmocnieniu gospodarczym, społecznym i umocnieniu polityki przestrzennej regionu 
oparty  jest  o priorytety tematyczne. 

Cel bezpośredni  - wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, realizowany  w 
ramach  zadania  inwestycyjnego  ,,e-Myszkovia…’’  jest  zgodny  z  celem  Działania  2.2  Rozwój 
elektronicznych usług publicznych  RPO WŚ na lata 2007-2013 świadczonych drogą elektroniczną.  
Realizacja tego typu przedsięwzięć założonych  w Regionalnym Programie Operacyjnym ma wpłynąć 
na istotną zmianę wizerunku samorządu, w tym przypadku Powiatu  Myszkowskiego tj. Starostwa 
Powiatowego w Myszkowie, Urzędu Miasta Myszkowa, Urzędu Miasta i Gminy Żarki, Urzędu Gminy 
Niegowa, Urzędu Gminy i  Miasta Koziegłowy oraz Urzędu Gminy Poraj.  Ważnym celem wdrożenia 
tego  typu  nowoczesnych  technologii  informatycznych  jest  poprawa  zadowolenia  mieszkańców 
Powiatu Myszkowskiego z pracy samorządów, co przekłada się na oszczędność czasu, niższe koszty 
świadczenia usług publicznych, podniesienie ich  jakości oraz standaryzację usług świadczonych drogą  
elektroniczną. Świadczenie usług  publicznych drogą elektroniczną  spowoduje wzrost efektywności 
pracy  administracji  oraz   osiągnięcie  takiego  wskaźnika  efektywności  kosztowej,  że  realizacja 



inwestycji będzie miała  uzasadnienie z ekonomicznego punktu widzenia, zakładając, że średnia miara 
rezultatu liczby  użytkowników korzystających miesięcznie  z  uruchomionych usług  on-line  wyniesie 
4 000 osób załatwiających swoje sprawy urzędowe nie wychodząc z domu za pomocą Internetu. Aby 
skorzystać  z  udogodnień,  jakie daje e-urząd, trzeba będzie założyć swoje indywidualne konto na 
stronie poszczególnego urzędu :

www.powiatmyszkowski.eboi.pl,                         

www.poraj.eboi.pl,

www.myszkow.eboi.pl,

www.zarki.eboi.pl,

www.niegowa.eboi.pl,

              www.kozieglowy.eboi.pl.  

Wybrać  odpowiedni  wniosek  elektroniczny,  który  chcemy  złożyć.  Złożyć  podpis  elektroniczny 
i wysłać wniosek. 

  Wspólny  projekt  realizowany  przez  Powiat  Myszkowski  –Lidera  i  Gminy  partnerskie: 
Myszków,  Żarki,  Koziegłowy,  Poraj  i  Niegowe  kosztował  wg  wniosku  o  dofinansowanie  z  dnia 
26.01.2010 roku  3  085 624,00zł, większą część środków finansowych  pozyskano  z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

13.08.2010  roku  miało  miejsce  rzeczowe  zakończenie  projektu.  Przedstawiciele 
poszczególnych gmin i wykonawcy konsorcjum firm:  Asseco Systems S.A Spółka  Akcyjna z siedzibą  w 
Warszawie  -  lider  konsorcjum  i  Sputnik  Software  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  podpisali  
protokół odbioru całkowitego projektu. 
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