UCHWAŁA NR XVII/150/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa przez Miasto Inowrocław,
Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Torunia, Gminę Miasta Gniezna i Gminę Miasta
Sopotu w celu realizacji projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń
(IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349,
1240, 1358 i 1890) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie partnerstwa przez Miasto Inowrocław,
Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Torunia, Gminę Miasta Gniezna i Gminę Miasta Sopotu w
celu realizacji projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny
e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania
nieruchomościami” w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia
partnerstwie.

do podpisania umowy o

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa Miasta
Inowrocławia - lidera projektu z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Torunia, Gminą Miasta
Gniezna i Gminą Miasta Sopotu jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na
realizację projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych
oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach ogłoszonego konkursu w ramach 2 Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój2014-2020.
Projekt polega na wdrażaniu w administracji publicznej rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej:
1) podatki i opłaty lokalne, poprzez:
- elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu
terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie
załatwienia i przebiegu sprawy;
- doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej,
stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi
przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania
jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;
2) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania
lokalami użytkowymi, poprzez:
- wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych
oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod
inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania
satysfakcją;
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania
samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi
klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów
wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji
umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości
oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.
W przedmiotowym projekcie, obok Miasta Inowrocławia uczestniczyć będą
następujące samorządy:
- Gmina Miasta Sopotu,
- Miasto Bydgoszcz,

Id: 7256A8AE-86DE-43E4-B5C7-7E13819F5E9A. Podpisany

Strona 2 z 3

- Gmina Miasta Torunia,
- Gmina Miasta Gniezna.
Projekt ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Zarówno
globalny budżet projektu, jak i szczegółowe budżety dotyczące działań planowanych do
realizacji przez poszczególne samorządy partnerskie, nie są jeszcze sprecyzowane. Na
podstawie regulaminu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 wiadomym jest jednak, iż wnioskowane
dofinansowanie ze środków UE kształtować się będzie na poziomie 84,28%.
Realizację projektu uzależnia się od uzyskania dofinansowania.
Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju w celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1,
w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,
realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.
Tworzenie partnerstwa przewiduje również 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. W myśl tego przepisu w celu wspólnej realizacji
projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem
operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać
utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w
porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane - zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ww.
ustawy).
Mając powyższe na uwadze, wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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