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8. 

„E-Psary - 

zwiększenie dostępu 

do cyfrowych usług 

publicznych na 

terenie Gminy Psary” 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych w komunikacji między mieszkańcami a urzędem i instytucjami 

publicznymi w gminie. Dzięki tej inwestycji rozpocznie się świadczenie 28 nowych e-usług publicznych. Za pomocą indywidualnego internetowego konta 

dostępowego, dany mieszkaniec będzie mógł łatwiej i szybciej komunikować się z urzędem i jego jednostkami, zdobywać ważne dla  niego informacje oraz 

załatwiać sprawy. Oczywiście, w każdym przypadku, dostęp do systemu będzie miał charakter indywidualny, prywatny, a dane uzyskiwane w ten sposób będą 

odpowiednio zabezpieczone. Realizacja przedsięwzięcia „E-Psary…” przyniesie bardzo konkretne korzyści zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów 

gospodarczych. Przykładem zastosowania możliwości nowego systemu informatycznego będzie uruchomienie jednolitego portalu informacyjnego dla 

mieszkańców czy spersonalizowanego modułu płatności elektronicznych. Za ich pomocą mieszkaniec będzie mógł szybko uzyskać istotne dane dotyczące na 

przykład aktualnych stawek podatków, indywidualnych zobowiązań płatniczych wobec administracji lokalnej, a nawet dokonać płatności online na przykład za 

wywóz odpadów czy za podatek od nieruchomości. Podobnie działać będzie system E-woda, pozwalający na sprawną komunikację z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej dotyczącą między innymi ilości zużytej wody i płatności za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Załatwianie spraw przez komputer, smartfon czy 

tablet obejmie także Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo wdrożone zostaną elektroniczne moduły do prowadzenia konsultacji społecznych i komunikacji 

z interesantami, w tym do składania pism urzędowych czy sprawdzania stanu ich realizacji. Ponadto powstanie platforma elektroniczna do obsługi pracy Rady 

Gminy w Psarach. Moduł ten usprawni organizację obrad – system będzie ewidencjonował skład rady, obecność na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i 

inne dokumenty związane z działalnością. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli się również komunikować z radnymi. W ramach projek tu zostanie wdrożony 

także moduł e-rejestry, pozwalający na wyszukiwanie stowarzyszeń oraz fundacji. Ważne usprawnienia obejmą jednocześnie placówki oświatowe. 

Uruchomiony zostanie między innymi tzw. „e-dziennik”, który umożliwi rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce swoich dzieci. Nowy system 

pozwoli również na składanie wielu dokumentów w formie elektronicznej, np. wniosku o przyjęcie do szkoły lub przedszkola, wyrażenie zgody na wycieczkę 

dziecka, dokonanie wpłaty na Radę Rodziców itp. Przedsięwzięcie obejmie Urząd Gminy w Psarach oraz 7 podległych mu jednostek: Zakład Gospodarki 

Komunalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach, Zespoły Szkolno-Przedszkolne (przedszkola i szkoły 

podstawowe) w Sarnowie i Strzyżowicach, Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Gródkowie i Dąbiu. Uruchomienie e-usług będzie połączone z 

wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych i wyposażenia komputerowego w Urzędzie Gminy Psary oraz jednostkach organizacyjnych o 

szacowanej wartości ponad 325 tys. zł. Oznacza to stworzenie sieci teleinformatycznych pomiędzy budynkami szkolno-przedszkolnymi, zakup wraz z 

instalacją i konfiguracją 8 serwerów, 10 komputerów, 10 skanerów, 10 czytników, 17 zasilaczy awaryjnych, macierzy. Realizacja projektu została przewidziana 

do końca 2017 roku. 

Działania 2.1. Wsparcie 

rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, Oś priorytetowa 

II. Cyfrowe śląskie 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 
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