
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 

 

W dniu 19 listopada 2014 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: 

"Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 

Projekt polega na budowie systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz w 8 jednostkach 
organizacyjnych gminy oraz na wdrożeniu aplikacji wspomagających obsługę 5 gminnych 

przedszkoli. 

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną: 
 
System wspomagający zarządzanie miastem (Moduły Zintegrowanego Systemu Wspomagania 
Zarządzania Miastem) obsługujący różne obszary działalności urzędu, m.in. budżet, kadry i płace, , 
ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję i wymiar podatków od środków transportowych, 
od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatku rolnego i leśnego, podatku od 
opłaty targowej i skarbowej, od psów oraz dodatki mieszkaniowe, ewidencje ludności, decyzje 
usunięcia drzew itp. 
 
System Oświatowy, który umożliwi elektroniczną komunikację pomiędzy wydziałami Urzędu 
Miejskiego  
w Łasku, w których gestii leżą sprawy oświatowe a szkołami oraz pomiędzy szkołami a uczniami  
i rodzicami (m.in. udostępniony zostanie e-dziennik i platforma edukacyjna z multimedialnymi 
zasobami) 
System będzie wspierał obsługę przedszkoli gminnych w zakresie rozliczeń, stołówki, organizacji, 
magazynu  
i metodyki. 
W ramach inwestycji rozbudowany zostanie miejski portal internetowy, na którym udostępnione 
zostaną elektroniczne usługi umożliwiające wyszukanie informacji, pobranie formularzy oraz 
odsyłanie formularzy wypełnionych co znacznie skróci czas załatwiania spraw. 
 
W ramach projektu uzupełnione zostaną zasoby sprzętowe poprzez dokonanie zakupu: serwera 
bazodanowego i aplikacyjnego, komputerów typu PC, laptopów, drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych, skanerów, systemu antywirusowego i antyspamowego, systemu backupu           
i archiwizacji danych oraz bezpiecznego styku z Internetem. Przeprowadzone zostaną także 
szkolenia dla 95 osób: pracowników Urzędu Miejskiego  
i placówek oświatowych z obsługi wdrożonych rozwiązań. 
 
 
 

Numer projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-031/12 



 
Koszt całkowity projektu 100% 2 662 950,00 PLN brutto
Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

85% 2 263 507,50 PLN brutto

Wkład własny Gminy Łask 15% 399 442,50 PLN brutto
 

 


