
      UCHWAŁA NR XXIV/158/13 

  RADY GMINY PĘCŁAW 

  z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Pęcław projektu   

                   „Urzędy bliżej mieszkańców” przewidzianego do realizacji w ramach   

                   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

 

                                         Na podstawie art.10 i 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 28a ust. 1-3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Pęcław, jako partnera     

           projektu „Urzędy bliżej mieszkańców”, współfinansowanego z Europejskiego    

           Funduszu Społecznego. 

 

2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał     

    Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału    

    administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w    

    administracji samorządowej. 

 

3. Liderem projektu będzie gmina Warta Bolesławiecka. Projekt realizowany będzie wraz    

    z następującymi Partnerami: Gminą Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Grębocice,    

    Gminą Jerzmanowa, Gminą Jordanów Śląski, Gminą Kotla,  Gminą Przemków, Gminą    

    Rudna oraz Partnerem spoza sektora finansów publicznych wybranym w drodze    

    konkursu – Konsorcjum NSI Sp. z o.o. oraz STIWEK Fundacją na Rzecz    

    Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. 

 

4. Projekt dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia     

    standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji   

    wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym między innymi poprzez wdrożenie   

    dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników   

    samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno –   

    komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług. 

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Pęcław do zawarcia umowy partnerskiej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                             /-/ Aleksander Wojciechowski 



 

UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Urzędy bliżej mieszkańców” ma na celu wzrost standardów świadczenia 

elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą 

ePUAP. W ramach projektu planuje się wdrożenie usprawnień zarządzania e-usługami, 

uruchomienie nowych usług w elektronicznej skrzynce podawczej ePUAP, wzrost 

kompetencji pracowników w zakresie świadczenia e-usług i wykorzystania narzędzi 

komunikacji elektronicznej, promocję e-usług wśród mieszkańców gmin oraz poprawę 

infrastruktury informatycznej urzędów poprzez doposażenie w nowy sprzęt. 

Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego typu projektów była 

możliwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursu  

nr 2/POKL/5.2.1/2013 w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania  

w administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013. Warunkiem aplikowania o środki przez jednostki samorządu terytorialnego jest 

realizacja projektu w partnerstwie minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego. 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% 

kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% stanowi wkład własny, wnoszony w postaci 

wynagrodzeń pracowników delegowanych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach 

projektu. W przypadku wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji 

projektu, koszty te sfinansuje Gmina w części jej dotyczącej (na zasadach określonych  

w umowie partnerskiej). 

Do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu niezbędne jest podpisanie umowy 

partnerskiej pomiędzy Liderem partnerstwa a Partnerami, natomiast jej podpisanie, powinno 

zostać poprzedzone podjęciem uchwał właściwych organów gminy  Partnerów
1
. 

Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Ogłaszająca 

Konkurs wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich 

załączników (w tym m.in. umowy partnerskiej).  

 

                                                 
1 „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”          

z dnia 24.12.2012, MRR Warszawa, s. 16 pkt IV.24. 


