UCHWAŁA Nr XLV/288/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 19 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.
1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się i przystępuje się do realizacji projektu Powiatu Tczewskiego pod nazwą
„Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”, którego całkowity budżet wynosi 2
655 832,18 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa, będącego odpowiedzią na konkurs nr 02/POKL/5.2.1/2009 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.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Powiat Tczewski pozyskał dofinansowanie w wysokości 2 655 832,18 zł na
realizację projektu pt. „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” w ramach
konkursu 02/POKL/5.2.1/2009, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2010r. do 30.09.2011r.
Partnerzy projektu to: Powiat Sztumski, Gmina Gniew, Gmina Morzeszczyn,
Gmina Lichnowy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku.
Planowane działania w ramach projektu:
• Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i nowoczesnego systemu
zarządzania danymi w postaci kart chipowych.
• Stworzenie systemu opisów stanowisk pracowników i potrzeb szkolenioworozwojowych
w partnerskich urzędach.
• Szkolenia ogólne dla pracowników partnerskich urzędów.
• Studia podyplomowe dla pracowników partnerskich urzędów.
• Stworzenie systemu obsługi klienta w partnerskich urzędach.
• Opracowanie i wdrożenie w partnerskich urzędach kodeksu etycznego.
Zgodnie z wymogami wynikającymi z systemu realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projektodawca po otrzymaniu pisma
informującego o przyjęciu wniosku do realizacji składa wszystkie wymagane dokumenty
(załączniki) do umowy o dofinansowanie, wśród których znajduje się m.in. uchwała
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje budżetem
wnioskodawcy, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest w 88,91% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i
Budżetu Państwa i w 11,09% z budżetu Powiatu Tczewskiego, Powiatu Sztumskiego,
Gminy Gniew, Gminy Morzeszczyn, oraz Gminy Lichnowy (wkład niefinansowy).

