
 

 

UCHWAŁA Nr XLII/379/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą 

Karczew a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. 

„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych 

opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (E-Opieka)” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew 

będącą Partnerem projektu, a Miastem stołecznym Warszawą, będącym Liderem projektu, 

dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia 

usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie współpracy partnerów przy 

przygotowywaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, kontroli oraz 

rozliczaniu projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług 

opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (E-Opieka)”. 

 

§ 2. Wkład finansowy Gminy Karczew w realizację projektu, o którym mowa § 1. ust. 

1, określa się do kwoty 7.603,32 zł. 

 

§ 3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się 

Burmistrza Karczewa do zawarcia umowy partnerskiej. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948 oraz 

w Dz. U. z 2017r. poz. 730 i 935. 



 

UZASADNIENIE 

 

    Umowa jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+”, w ramach której przewidziano  

w trybie pozakonkursowym realizację projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego 

systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Uchwałą Zarządu Województwa 

Mazowieckiego nr 228/219/17 z dnia 14.02.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów 

pozakonkursowych i Miasto stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami 

WOF, które będą stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowany 

termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to przełom września i października br.  

 Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług 

opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez budowę 

i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-

komunikacyjnych. W ramach projektu Gmina Karczew będzie realizowała następujące 

zadania projektowe zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową 

o dofinansowanie projektu: 

 Zarządzanie Projektem; 

 Promocja Projektu; 

 Budowa centrum wsparcia 24/7 świadczącego e-usługi oraz teleopiekę; 

 Dostarczenie urządzeń typu smart monitorujących wybrane funkcje życiowe, 

bezpieczeństwo oraz umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum 

wsparcia;  

 Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości; 

 Budowa platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi społecznych. 

 Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności świadczonych usług opiekuńczych 

na terenie gmin poprzez zastosowanie narzędzi TIK, dzięki czemu usługi te będą lepiej 

zarządzane i monitorowane. Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych,  wydłużenie okresu 

samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, a w szczególności 

osób starszych i osamotnionych. Dodatkowo dzięki projektowi zostaną zoptymalizowanie 

świadczenia usług opiekuńczych w gminie. 

 Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem dla wspólnego wnioskowania 

o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na 

dofinansowanie projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług 

opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (E-Opieka)”. 

 Środki niezbędne do realizacji projektu w kwocie 7.603,32 zł zostają zabezpieczone 

poprzez jednoczesną zmianę uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 



 

 


