
UCHWAŁA NR XXVIII/169/2014
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 27 marca 2014 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Powiatem  Opolskim  woj. 
opolskie w celu realizacji  przez Gminę Polska Cerekiew projektu pn. "Budowa użytecznych 
usług  ePUAP  oraz  kreowanie  świadomości  mieszkańców  w  celu  stworzenia  elektronicznej 
administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie  art.  10  ust.  1  oraz  art.  18  ust.  2  pkt  12  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w 
związku z art.  28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki  
rozwoju  (Dz.  U.  Nr  118  z  2013  r.  poz.  714)  -  Rada  Gminy  Polska  Cerekiew  uchwala,  co 
następuje:

§ 1

1. Wyraża  się  zgodę  na przystąpienie  Gminy  Polska  Cerekiew do partnerstwa  z  Powiatem 
Opolskim woj. opolskie  w celu realizacji projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP 
oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji  
publicznej",  zwanego  dalej  „projektem”,  współfinansowanego  z Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.

2. Projekt przewidziany jest  do realizacji  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, 
Priorytet  V.  Dobre  Rządzenie,  Działanie  5.2.  Wzmocnienie  potencjału  administracji 
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

3. Projekt będzie realizowany przez  Gminę  Polska Cerekiew (partner projektu) oraz  Powiat 
Opolski woj. opolskie (lider partnerstwa).

4. Projekt dotyczy poprawy skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 
elektronicznej  wymiany  korespondencji  z  wykorzystaniem  Profilu  Zaufanego  w  okresie 
realizacji projektu w 16 JST w woj. opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego poprzez 
podniesienie  kompetencji  956  pracowników,  modernizację  infrastruktury  i systemów 
teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

§ 2

1. Zasady  funkcjonowania  partnerstwa  oraz  zasady  współpracy  Gminy  Polska  Cerekiew  
i Powiatu Opolskiego woj. opolskie określone zostaną w umowie partnerskiej.

2. Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Polska  Cerekiew  do  podpisania  umowy  partnerskiej  wraz 
z załącznikami.

3. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Polska pełnomocnictwa na pełnienie 
przez  Powiat  Opolski  woj.  opolskie  funkcji  lidera  partnerstwa  i  reprezentowania  Gminy 
Polska Cerekiew wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym 
do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Polska Cerekiew umowy o dofinansowanie projektu. 

4. Pełnomocnictwo o którym w § 2 ust. 3 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.



§ 3

1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2014 - 2015 ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego do wysokości 85% wartości projektu.

2. Pozostałe 15% wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie zabezpieczone w formie 
wymaganej przez projekt, tj. w postaci wynagrodzeń pracowników delegowanych w czasie 
pracy  na  szkolenia  realizowane  w  ramach  projektu  –  solidarnie  przez  Gminę  Polska 
Cerekiew i lidera partnerstwa: Powiat Opolski woj. opolskie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko



Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Polska Cerekiew
nr XXVIII/169/2014
z dnia 27 marca 2014 r.

Nazwa i adres Partnera miejsce i data

Urząd Gminy Polska Cerekiew           Polska Cerekiew, 27 marca 2014 r.
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam Powiatowi  Opolskiemu, woj.  opolskie  pełnomocnictwa,  na pełnienie przez Powiat 

Opolski  woj.  opolskie  funkcji  lidera  partnerstwa  i  reprezentowania  Gminy  Polska  Cerekiew 

wobec  osób  trzecich  w  działaniach  związanych  z  realizacją  projektu,  w  tym  do  zawarcia  w 

imieniu  i  na  rzecz  Gminy  Polska  Cerekiew  umowy  o  dofinansowanie  projektu,  rozliczania 

projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych.

……………………………

Podpis osób upoważnionych 

do podejmowania decyzji w imieniu Partnera



UZASADNIENIE

W dniu  30.08.2013 r. została podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie ze środków PO KL 
5.2.1 pn.  "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości  mieszkańców w 
celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej".

W dniu 10 września 2013 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Do Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu wpłynęło 112 projektów.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało listę rankingową 
projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów w ramach 
konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013, według której projekt otrzymał rekomendację na 19 pozycji  
z 63  projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wsparcie otrzymało 36 projektów, w 
tym ww. projekt.

Wobec  powyższego  Gmina  Polska  Cerekiew  planuje  przystąpić  do  realizacji  projektu 
w partnerstwie  z  Powiatem  Opolskim  woj.  opolskie.  Do  zawarcia  umowy  o  dofinansowanie 
projektu  niezbędne  jest  podpisanie  umowy  partnerskiej  pomiędzy  liderem  partnerstwa 
a partnerem. Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez 
Instytucję  Zarządzającą  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki”  zatwierdzonym  dn. 
24.12.2012 r.,  obowiązującym  od  dn.  1.01.2013  r.  (s.  16  pkt  IV.  24),  podpisanie  umowy 
partnerskiej  powinno  zostać  poprzedzone  podjęciem uchwał  właściwych  organów  jednostek 
samorządu terytorialnego partnerów.


