
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

w sprawie przystqpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-uslug"
nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacjiw ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j D2ialanie 2.18.

Na podstawre art. 10ust. 1 oraz arl 18 ust 2 pkt 12 ustally z dnia I marca 1990 r o samoeEdzie
gminnym (Dz U 22016 poz 446) wzwiEzkuzart 33 ust l ustawy z dnia 11 lipca2014 r o
zasadach reallzacjr program6w w zakresie politykr sp6jno5cr frnansowanych w perspektywre

finansowel2014 2020 (Oz U. z2A16t poz 217) na wn iosek W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXV|lU282/2017

Rady Gminy Pietrowice wielkie

z dnia '19 wrze6nia 2017r.

s1

T Wyraza zgode na przystqpien e Gmrny Pretrowice Wiekre do Partnerstwa zgodnie z an. 33
Lrsl 1 ustawy z dnia 11 lipca 20T4 o zasadach realizacj program6w w zakresie polilyki
sp6lnoscr finansowanych w perspektywie frnansowq2014 - 2020 lDz U 22016 t poz 217)
w prolekcie "Razem dla e rozwoiu' nr WND-POWR.o2 18 00-00-015/17 przew dz anym do
realzacji w ramach Prograrnu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j Dzialanre 2.18
wysokrej lakosc uslug adm n stracyjne
Sklad Partnerstwa
T ) Flrndacja Promocj Gm n Polskich - L der Proieklu
2) Gmrna Bystra Sidz na
3) Gmina Pielrowice Wielkie
4) Gm na N,4iejska Zakopane
5) Gm na DEbie
6) Gmina Lubnrce
7) Gmrna Swidnrca
8) Gmina I\,4 asto Stargard
g) ,,lNM Sp z o.o

2 Projekt dotyczy wdrazania w lednostkach samorzqdu terytorialnego rozw qzah poprawiajqcych

efektwvnosc zaazEdzan@ uslugam dziedzinowymr w obszarze podatkow i oplat lokalnych
zarzadzanra nreruchomosciami oraz obsiugi inwestora Projekt obelmie poprawq rozw qzan w
obszarze elektronrzacli proces6w obslugi. automatyzacli toAiczei oGz poprawy dostepnoscr
do nlormaclr o sposob e zalatwrenra rprzebegu sprawy oraz doskonalenra kompetenclr
clrowych kadr

3. Liderem projektu o ktorym mowa w ust 1 bedzre Fundacja Promocji Gmin Polskrch

s2

1 . Finansowanie prolektu. o kt6rym mowa w S 1 nastEpr w latach 2018 - 2019 ze Srodkdw
Europejskiego Funduszu Spolecznego do wysokosci 84,23 % wartosci projektu

2. Pozostale 15,77 a/o wafto'ci projektu stanow wklad wlasny uczestniczqcych jednostek

samozqdu terytorialnego i zostanie zabezpieczone w formie wymaganej przez projekl, czyli w
formie wkiadu wlasnego w postaci wynagrodzei os6b uczestniczqcych w szkoleniach w
ramach realizacli projektu.

PRZEW
'l rczAcY

q6dy emirlPuchwala wchodzrw zyc e z dniem podpisania
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