
Uchwała Nr  XVIII/173/16 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Nowoczesna i skuteczna e-administracja" 

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 

446) Rada Gminy Gnojnik uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Gnojnik do partnerstwa powołanego zgodnie z art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1146, z późn. zm.) w projekcie pn.: 

"Nowoczesna i skuteczna e-administracja" o numerze WND-POWR.02.18.00-00-0076/16 

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 

Wysokiej jakości usługi administracyjne, wraz z następującymi Partnerami: STIWEK Fundacja na rzecz 

Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury, Gmina Kluczewsko, Gmina Łukowica, 

Gmina Pińczów, Gmina Samborzec, Gmina Sułoszowa, Gmina Chmielnik, Gmina Słopnice, Gmina 

Kamienica. 

2. Projekt dotyczy wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających 

efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania 

nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze 

elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji 

o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. 

3. Liderem projektu o którym mowa w ust. 1 będzie STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, 

Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. 

§ 2. 1. Finansowanie projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2016-2018 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 84,28% wartości projektu. 

2. Pozostałe 15,72% wartości projektu stanowi wkład własny uczestniczących jednostek samorządu 

terytorialnego i zostanie zabezpieczone w formie wymaganej przez projekt. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do zawarcia umowy partnerskiej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

§ 5. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                 

              Janusz Zych 


