Uchwała Nr XXIV/203/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28.06.2013 r.
w sprawie: przystąpienia przez Gminę i Miasto Pyzdry do Partnerstwa w celu
współpracy przy projekcie dotyczącym modernizacji zarządzania w administracji
samorządowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712, z późn. zm.) Rada Miejska
w Pyzdrach uchwala co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy i Miasta Pyzdry - Partner do Partnerstwa z:
Gminą Śrem - Lider/Partner
Gminą Brodnica - Partner
Gminą Środa Wlkp.- Partner
Gminą Miłosław - Partner
Gminą Nekla – Partner
Powiatem Wrzesińskim - Partner
oraz z podmiotem spoza sektora finansów publicznych- Partner.

2. Partnerstwo podejmowane jest w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu
składanego do dofinansowania w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
organizowanego przez MAiC.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/203/2013
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28.06.2013 r.

W 2013 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje ogłosić konkurs
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 mającego na celu doskonalenie zarządzania w jst,
w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz
elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
O dofinasowanie mogą ubiegać się grupy składające się z minimum 5 jednostek samorządu
terytorialnego na zasadzie umowy partnerstwa. Założeniem konkursu jest wdrożenie w
urzędach dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników
samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.
Aplikowanie w konkursie wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Partnerstwa. W skład grupy wejdzie 5 gmin (Śrem,
Brodnica, Środa Wielkopolska, Miłosław, Nekla), Powiat Wrzesiński oraz podmiot spoza
sektora finansów publicznych – odpowiedzialny za opracowanie wniosku aplikacyjnego,
zarządzanie projektem i jego rozliczenie. Planowany termin realizacji: 2014-2015.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński

