
UCHWAŁA NR XXV/172/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Jasło projektu "Wysoka jakość usług 
administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec"

Na podstawie art.10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża  się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Jasło projektu "Wysoka jakość usług 
administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec", zwanego dalej projektem, w 
przypadku uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

2. Projekt realizują: Gmina Tarnowiec - jako Lider partnerstwa i Gminy: Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn.

3. Projekt dotyczy wdrożenia w partnerskich jednostkach administracji publicznej nowych rozwiązań 
poprawiających efektywność zarządzania  usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej tj. podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, w szczególności w 
zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi.

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Jasło i partnerów: Gminy 
Tarnowiec, Gminy Dukla, Gminy Brzyska, Gminy Skołyszyn określone zostaną w umowie partnerskiej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do zawarcia umowy partnerskiej oraz do zawarcia umowy o 
dofinansowanie projektu.

§ 3. 1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2016 - 2017 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
do wysokości 84,28 % wartości projektu.

2. Pozostałe 15,72 % wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie wniesiony w postaci finansowej 
poprzez wynagrodzenie pracowników delegowanych w czasie pracy na szkolenia realizowane w ramach projektu - 
solidarnie przez Gminę Tarnowiec i partnerów: Gminę Brzyska, Gminę Dukla, Gminę Jasło, Gminę skołyszyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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