UCHWAŁA NR XXIX/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie przewidzianym do realizacji projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r.
poz. 730, poz. 935) oraz art. 33 ust. 1 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 z późn. zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dzierzgoń do partnerstwa powołanego zgodnie
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 z późn. zm.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.) w projekcie pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” przewidzianym
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
2. Projekt dotyczy wdrażanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania
nieruchomościami
oraz
obsługi
inwestora.
Projekt
obejmie
poprawę
rozwiązań
w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności
do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr.
3. Liderem projektu o którym mowa w ust. 1 będzie Certes Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zawarcia umowy partnerskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Dzierzgoń zamierza przystąpić do partnerstwa w projekcie przewidzianym do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne z Partnerem będącym
Liderem Projektu: Certes Sp. z o.o.
Projekt dotyczy:
1. wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi
w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w zakresie:
a) Wprowadzenia Portalu e-usług ze spersonalizowanymi e-usługami w zakresie podatków i opłat
lokalnych z możliwością podglądu swoich zobowiązań, możliwości złożenia deklaracji i dokonania
płatności oraz informacją przestrzenną dotyczącą zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych oraz
mienia komunalnego,
b) Automatyzacji procesu przekazywania informacji z ewidencji gruntów i budynków (StarostwoGmina),
c) Wdrożenia e-usług związanych z podatkami i opłatami lokalnymi,
d) Wdrożenia e-usług związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
e) Wdrożenia portalu inwestora prezentującego lokale użytkowe i nieruchomości gruntowe
przeznaczone pod inwestycje.
2. Szkoleń pracowników w zakresie:
a) Szkolenia narzędziowe związane z wdrażanym oprogramowaniem,
b) Szkolenia związane ze stosowaniem narzędzi elektronicznych i obsługą klienta,
c) Szkolenia związane z orzecznictwem,
d) Szkolenia związane z zarządzaniem samorządowym zasobem nieruchomości.
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