
Uchwała Nr XXVI/172/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę

Żyrzyn projektu "Profesjonalna e-Administracja" w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z 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, działając

na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyrzyn - jako lider

partnerstwa - projektu "Profesjonalna e-Administracja", zwanego dalej

"projektem", 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 przez Gminę Żyrzyn wraz z następującymi

partnerami:

1)Gmina Baranów,

2)Gmina Kurów,

3)Gmina Opole Lubelskie,

4)Gmina Poniatowa,

5)Gmina Wąwolnica.

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.Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Żyrzyn i



pozostałych partnerów projektu wskazanych w § 1 ust. 3 określone zostaną

w umowie partnerskiej.

2.Upoważnia się Wójta Gminy Żyrzyn do podpisania umowy partnerskiej oraz

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3

1.Finansowanie projektu nastąpi w latach 2014-2015 ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego do wysokości 85% wartości projektu.

2.Pozostałe 15% wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie

zabezpieczone w formie wymaganej przez projekt, tj. w postaci wynagrodzeń

pracowników delegowanych na szkolenia w czasie pracy realizowane w

ramach projektu - solidarnie przez Gminę Żyrzyn i pozostałych partnerów

projektu wskazanych w § 1 ust. 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


