UCHWAŁA NR XXXIX/433/2013
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Krokowa projektu „Pomorska 13-stka
– wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych”
przewidzianym 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 (t. j.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Krokowa, jako Partnera projektu „Pomorska
13-stka – wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych”,
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. Projekt realizowany będzie wraz z Liderem: Powiatem Puckim oraz z następującymi Partnerami: Powiatem
Wejherowskim; Powiatem Lęborskim, Gminą Miasta Hel, Gminą Miasta Jastarnia, Gminą Gniewino, Gminą
Ustka, Gminą Wicko, Gminą Potęgowo, Gminą Rumia, Gminą Luzino, Gminą Miasta Puck oraz Partnerem z spoza
sektora finansów publicznych wybranym w drodze konkursu Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
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. 1. Przewiduje się, że finansowanie projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2014 – 2015 ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 85% wartości projektu.
2. Pozostałe 15% wartości projektu stanowi wkład własny gminy i zostanie zabezpieczone w formie
wymaganej przez projekt tj. wnoszony w postaci wynagrodzeń pracowników delegowanych na szkolenia w czasie
pracy, realizowanych w ramach projektu.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zawarcia umowy partnerskiej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krokowa
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
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/powiatu Partnerów#.
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). W związku z przygotowywaniem do realizacji powyższego projektu zgodnie z obowiązującą
procedurą, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.
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