UCHWAŁA NR 415/XXIV/2016
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji
projektu pt. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z
regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża

się

zgodę

na

przystąpienie

Gminy

–

Miasto

Płock

do

Partnerstwa

z:
1. Gminą Stara Biała, z siedzibą w: ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
2. Miastem i Gminą Gąbin, z siedzibą w: ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin,
3. Gminą Miasta Gostynina, z siedzibą w: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,
4. Powiatem Gostynińskim, z siedzibą w: ul. Romana Dmowskiego 13,09-500 Gostynin, w celu wspólnej
realizacji Projektu pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST
z regionu płockiego i gostynińskiego”.
§ 2. 1. Partnerem wiodącym – Liderem Projektu będzie Gmina Miasto Płock.
2. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie modernizacji i podniesienia efektywności procesów
świadczenia usług oraz poprawy jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w
pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego.
§ 3. 1. Szczególne warunki udziału Partnerów projektu w jego realizacji określone zostaną w umowie
partnerskiej pomiędzy Liderem a Partnerami wymienionymi w §1 oraz umowie o dofinansowanie projektu.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
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