
UCHWAŁA NR XXVI/133/2016
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Wprowadzenie e-usług publicznych 
w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Jeleniogórski projektu p.n. „Wprowadzenie e-usług 
publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zarejestrowanego pod 
numerem RPDS.02.01.03-02-0012/16. 

2.  Projekt wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 2.1.3 
E-usługi publiczne ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

3.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jego realizacja odbędzie się w Starostwie Powiatowym 
w Jeleniej Górze oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego w planowanym okresie od 9 maja 
2016 r. do 15 grudnia 2017 r.

§ 2. 1. Ogólna planowana wartość projektu w wynosi 2.186.220,73 PLN. 

2.  Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.833.457,00 PLN, co stanowi 83,9% 
wartości projektu oraz środków Powiatu Jeleniogórskiego w kwocie 352.763,73 PLN (30.596,25 PLN - 2016 r., 
322.167,48 PLN - 2017 r.), co stanowi 16,1% wartości projektu. 

3.  Wyraża się zgodę na wniesienie własnego udziału finansowego w wysokości i na konto wskazane 
w umowie o dofinansowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Projekt „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu w odpowiedzi na konkurs nr RPDS.02.01.03-IZ.00-02-047/15 przeszedł 
pozytywnie oceny formalną i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. 

 Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych dla mieszkańców powiatu przez 
wprowadzenie zintegrowanego informatycznego systemu do zdalnej obsługi mieszkańców czyli 
z wykorzystaniem sieci Internet. 

 W ramach projektu, w pierwszym etapie będą realizowane prace budowlane związane z wymianą instalacji 
elektrycznej oraz sieci strukturalnej logicznej a także prace adaptacyjno-modernizacyjne polegające na 
przystosowaniu wyznaczonego pomieszczenia do spełnienia wymogów serwerowni. W drugim etapie prac 
zostanie zakupiony system informatyczny do świadczenia e-usług dla interesariuszy oraz specjalistyczny 
i użytkowy sprzęt komputerowy. 

 Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, podmiot ubiegający się o dofinansowanie 
zobowiązany jest do złożenia odpowiednich załączników, wśród których m.in. jest uchwała Rady Powiatu 
zatwierdzająca projekt do realizacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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