
Uchwała Nr 232/XLVI/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 14 listopada 2016 roku 

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Gostynina  do
partnerstwa oraz realizacji projektu pt. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja
–  wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój
2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.) w
zw. 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. z 2016 r. poz. 217 j.t. z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie Gminy  Miasta  Gostynina  do  Partnerstwa
z:

1. Gminą Miasto Płock, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
2. Miastem i Gminą Gąbin, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
3. Gminą Stara Biała, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała 
4. Powiatem Gostynińskim z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 13, 

09-500 Gostynin

w celu wspólnej realizacji Projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja
–  wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego”.  

§ 2

1. Partnerem wiodącym – Liderem Projektu będzie Gmina Miasto Płock. 
2. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie modernizacji i podniesienia

efektywności  procesów  świadczenia  usług  oraz  poprawy  jakości  obsługi
klienta,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przedsiębiorców,  w  pięciu
jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego. 



§ 3

1. Szczególne warunki udziału Partnerów projektu w jego realizacji określone
zostaną  w  umowie  partnerskiej  pomiędzy  Liderem,  a  Partnerami
wymienionymi w § 1 oraz umowie o dofinansowanie projektu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego
do zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w ust. 1. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

Celem  realizacji  projektu  jest  podniesienie  kompetencji  pracowników
samorządowych poprzez ich udział  w szkoleniach i  studiach podyplomowych.  
W  wyniku  podjętych  działań  nastąpi  poprawa  jakości  obsługi  mieszkańców
Gostynina  –  interesantów  Urzędu,  a  także  poprawi  się  ogólny  wizerunek
samorządu  jako  miejsca  gdzie  sprawy  obywateli  są  szybko  i  profesjonalnie
obsługiwane.
Ponadto w ramach projektu zostanie uruchomiony punkt potwierdzania profilu
zaufanego  ePUAP  –  docelowo  ułatwi  to  komunikację  elektroniczną  pomiędzy
interesantami, a Urzędem oraz przyczyni się do wzrostu wykorzystania narzędzi
teleinformatycznych, w tym do wzrostu ilości usług elektronicznych świadczonych
dla mieszkańców poprzez wykorzystanie infrastruktury portalu ePUAP.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,
Działanie  2.18  Wysokiej  jakości  usługi  administracyjne.  Planowane  kwoty  dla
Gminy Miasta Gostynina: 78 797,00 zł - dofinansowanie, 89 621,00 zł - całkowita
wartość  projektu,  wkład  własny  niefinansowy:  10 824,00  zł.  Projekt  jest
planowany do  realizacji od stycznia 2017 r. do września 2018 r.


