
Projekt

z dnia  28 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania 
i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w  Dzierżoniowie, Kluczborku, 
Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku"  w ramach  Działania 2.18 Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020  konkurs nr  POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.

Na podstawie art.10 oraz art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
( Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli Lidera  do przygotowania i realizacji 
w partnerstwie z: Gminą Miejską Dzierżoniów i Gminami Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Prudnik  projektu 
pn. "Wzrost jakości usług  administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, 
Namysłowie, Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 -2020 - konkurs 
nr  POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.

§ 2. Przedmiotem projektu, o którym mowa w §1 jest wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność 
zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach  podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami.

§ 3. 1. Warunki wspólnej realizacji projektu - zasady i zakres współpracy określi umowa o partnerstwie 
zawarta pomiędzy Gminą Kluczbork (Liderem) a Gminą Miejską Dzierżoniów (Partnerem), Gminą 
Kędzierzyn -Koźle (Partnerem), Gminą Namysłów (Partnerem), Gminą Prudnik (Partnerem).  

2. Upoważnia się Burmistrza  Miasta Kluczborka do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Gmina Kluczbork zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest wdrożenie

rozwiązań poprawiających jakość zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat

lokalnych oraz nieruchomości. Realizacja projektu przyczyniłaby się do możliwości świadczenia e-usług dla

mieszkańców naszej Gminy w obszarach, o których mowa powyżej.

W dniu 23 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs nr

POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014 - 2020.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 złożone projekty muszą objąć

wsparciem co najmniej 5 jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących grupę docelową projektu.

Wymagania w zakresie partnerstwa reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności (Dz.U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) w art. 33.

Burmistrz Miasta Kluczborka

Jarosław Kielar
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