Pľojekt zdnia 14 sierpnia2017 t

UCHWAŁA Nľ...../....
RADY MIASTA

Żynłnnowł

z dnia
w spľawie wyľażenia zgody nazawarcie Umowy Paľtneľskiej pomiędzy Miastem

Żyrardőw, a Mĺastem stołecznym Waľszawą, doĘczącej ľealizacji pľojektu pn.
,rBudowa i wdľożenĺezintegrowanego systemu wsparcia usług opĺekuńczych opaľtego

nanarzędziach TIK na teľenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E_opieka)''
w ľamach Zintegrowanych Inwestycji Terytoľĺalnych Warszawskiego Obszaľu

F'unkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowaniaze śľodkówEuropejskiego
ľ'unduszu Rozwoju Regionalnego \ť ramach Regĺonalnego Pľogľamu Opeľacyjnego
Wojewĺództwa Mazowieckiego na |ata 2014-2020 (ośPľĺorytetowa II Wzrost
e_potencjału MazowszarDziałanie 2.l' E_usługi, Poddziałanie2.|.2. E_usługi dla

Mazowszaw ľamach ZIT)

Na podstawie art. 18
o samoľządzie gminrlym

i

ust' 2 pkt 12 oraz art. 74 wtavry

(Dz.IJ. z2016

r.

z

dnia 8 maľca 1990 t

poz.446,zpőźn. zm.) uchwala się, co następuje:

$1.
L'WyraŻa się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardőw będącym
Partneľem projektu, a Miastem stołecznym Waľszawą, będącym Liderem pľojektu, dotyczącej

realizacji projektu pn. ,,Budowa

opiekuńczych opaľtego

na

Funkcjonalnego (E-opieka)''

i

wdľożenie zintegľowanego systemu wsparcia usług

ĺarzędziach TIK

na

terenie Waľszawskiego obszaru

'w ľamach Zintegrowanych Inwestycji

Terýoľialnych

Warszawskiego obszaľu Funkcjonalnego, zgłoszonego do współÍinansowania ze śľodków

Euľopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w

ľamach Regionalnego Progľamu

opeľacyj ne go Woj ewó dztw a Mazowieckie go na lata 20 l 4 -2020

.

ľegulowała w szczególności kwestie współpľacy paľtnerów pÍzy
pľzygotowywaniu, wđrażaniu,koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontľoli oraz

2. Umowa będzie
rczliczaniu pľojektu.

s2.
Paľtner zobowiązuje się do zapewnienia kosztu udziału Paľtneľaw pľojekcie, okľeślonego
w odľębnych uchwałach,narealizację pľojektu o którym mowa $ 1. ust.

1.

s3.
W ce|u rcalizacjí przedsięwzięcia, o którym mowa w $ 1, upoważnia się Pľezydenta Miasta

Żytatdowa

do

zawarcia

i

podpisania umowy

w

spľawie rcalrizacji

pľojektu

pn.: ,,Budowa i wdľożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opaľtego na

naĺzędzíach TIK na teľenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E_opieka)''.

s4.
Wykonanie uchwały powierza się Pľezydentowi Miasta Żyrańowa.

ss.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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UZASADNIENIE
Umowa jest wynikiem realizacji ,,Stľategii Zintegľowanych Inwestycji Teľytorialnych dla
Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego 2OI4-2O2O+", w ramach któľej przewidziano

w trybie

pozakonkuľSowym ĺealizację pľojektu ,,Budowa

systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego

na

i

wdľożenie zintegrowanego

narzęđziachTIK

na

terenie

Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego (E-opieka)''. Uchwałą Zarządu Województwa
Mazowieckiego nĺ 2Ż8l2lglI7

i Miasto

pozakonkuľsowych

z dĺia 14.O2.2OI7

ľ. projekt zostú, wpisany na listę projektów

stołeczne 'ý,ĺarszawa zostało zobowiązane do złoŻenia wniosku

_
o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów paľtnerskich z partĺerami pľojektu gminami

WoF, któĺe będą stanowiły zał'ączniki do wniosku o dofinansowanie pľojektu' Planowany
termin zŁożenia wniosku o dofinansowanie pľojektu to przełom wľześniai paździemika br.

Celem głównym Pĺojektu jest popľawa jakościŻycia osób koľzystających z usług
opiekuńczych świadczonych pruez sarrlorządy gminne Warszawskiego obszaľu
Funkcjonalnego

w

ľamach Zintegľowanych Inwestycji Teľytoľialnych poprzez budowę

i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infoľmacyjnokomunikacyjnych.

W

ramach pľojektu Miasto Żytańőw będzie ľea|izowała następujące

i

umową

typu smart monitoľujących wybľane funkcje

życiowe,

zadania pľojektowe zgodnie

z

wnioskiem

o

dofinansowanie projektu

o dofinansowanie proj ektu:

.

ZarząđzaniePľojektem;

.

Pľomocja Projektu;

.

Budowa centľum wspaľcia 2417 świadczące1o e-usługi oľaz teleopiekę;

.

Dostaľczenie urządzen

bezpieczeństwo oraz umozliwiaj ących osobom objętym wsparciem kontakt

z

centrum

wspaľc1a;

.
.

Wspaľcie świadczonych usług oľaz kontľola ich jakości;
Budowa platformy wspaľcia orazwzmacniania więzi społecznych.

Pľojekt pľzyczyni się do podniesienia efektywności świadczoĺychusług opiekuńczych na
teľenie gmin poprzez zastosowanie narzędzi TIK, dzięki czemv usfugi te będą lepiej
zarządzane

i

monitoľowane. Ponadto pľojekt przyczyni się do podniesienia jakości usług

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okľesu
samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, a w szczegőlności

osób staľszych

i

osamotnionych. Dodatkowo dzięki pľojektowi zostaĺą zoptymalizowanie

świadczenia usług opiekuńczych w gminie.

Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem dla wspólnego wnioskowania o śľodki
unijne z Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Mazowieckiego na|ata201'42O2O

w

ľamach instrumentu Zintegľowane Inwestycje Teľýorialne na doťtnansowanie

pľojektu ,,Budowa

i

wdľożenie zintegľowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych

opaľtego fla narzędziach

TIK na

terenie Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego

(E-Opieka)".
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