UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZESNIA 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sztumski do projektu
pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”

Na podstawie art. 12 pkt 4 i art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:

§1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Sztumskiego do projektu pn. „Pomorscy
Partnerzy w e-Rozwoju” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest
Certes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wał
Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa i współdziałania w tym zakresie z Partnerami.

§2
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu.
§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W gronie Powiatów - sygnatariuszy Porozumienia SAGIK (Sprawna Administracja
Geodezyjna i Kartograficzna) zrodziła się koncepcja przystąpienia do Partnerstwa celem
realizacji projektu finansowanego ze środków PO WER 2.18 - wysokiej jakości usługi
administracyjne.
Celem projektu ma być wzrost jakości i dostępności usług
administracyjnych w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania
nieruchomościami. Planuje się, iż będzie on realizowany poprzez wdrożenie interaktywnej
platformy informacyjnej o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych
przeznaczonych pod inwestycje, wdrożenie formularzy e-usług na platformie e-puap w
obszarze
nieruchomości oraz wdrożenie mechanizmów automatyzujących proces
przekazywania informacji z ewidencji gruntów i budynków (zmiany danych ewidencyjnych)
ze starostw do gmin.
Do projektu zamierzają przystąpić następujące Powiaty: Powiat Człuchowski, Powiat
Chojnicki, Powiat Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowy Dwór Gdański, Powiat
Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, Powiat Wejherowski i Powiat Kościerski oraz
Gminy: Szemud, Ostaszewo, Stare Pole, Przechlewo, Pelplin, Dzierzgoń, Mikołajki
Pomorskie, Stary Targ, Smętowo Graniczne, Zblewo, Ryjewo.
Wartość budżetu przeznaczonego dla każdego z uczestników to 200 tysięcy zł. Wkład
własny niematerialny w postaci udziału pracowników uczestnika projektu w szkoleniach
wynosi 15,72 %.
Koordynacją projektu i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zajmuje
firma Certes Sp. z o.o. w Warszawie.

się

Podpisanie umowy partnerskiej musi zostać poprzedzone podjęciem niniejszej
uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały nie niesie za sobą skutków finansowych dla budżetu
powiatu.

